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Siden sidst 
Foråret og sommeren 2018 blev varm og tør, hvilket gav pæne æbler og 
kostede et træ i ny og næ… 

Efteråret var mere normalt – dog brillerede vejret med at give os 
sommertemperaturer til årets Æblefestival lørdag i uge 41. Det 
fantastiske vejr forenet med flere nye tiltag var med til at gøre den 11. 
udgave til den hidtil mest succesfulde…  

På initiativ fra SET (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter) havde folk fra 
festivalgruppen forud for Æblefestivalen deltaget i et 
eventudviklingsforløb sammen med andre events fra Skive-egnen. 
Gennem sparring med såvel folkene fra disse events som med den 
tilknyttede konsulent, er der blevet kigget på konceptet med nye øjne. Vi 
har bl.a. været nødt til at forholde os til spørgsmålet om, hvad er det 
egentlig vi gerne vil på kortere såvel som længere sigt? En særdeles 
velbesøgt og konstruktiv temadag i begyndelsen af januar gav et ganske 
godt udgangspunkt for det videre arbejde. 

Der arbejdes nu på, at Æblefestivalen fremover placeres på den røde 
plads foran Forsamlingshuset med diverse afgreninger til skolens grønne 
område – herunder legeplads og multibane. Konceptet er forsat, at 
æbler skal være det absolut centrale element, men også at lokale 
fødevarer i form af ”street-food” bliver et nyt tiltag – f.eks. ved at 
involvere flere lokale foreninger og handlende. 

 
 

   

 

 

 

 

Kontingent 
Har du ikke allerede betalt medlemskontingent for 2019, så er det ved at 
være tid! Nuværende medlemmer indbetaler kr. 50,- på konto 9070-
2600181397 eller på MobilePay 78988  

HUSK navn på indbetalingen. Nye medlemmer oplyser om navn, 
postadresse og mailadresse til foreningens kasserer Finn D. Andersen, 
mail finn.d.andersen@skolekom.dk 

Generalforsamling d. 29. april 
Generalforsamling afholdes mandag den 29. april 2019 kl. 19:15 – 21:30 
i Pometets nye lokale, Nørremarken 4A, 7860 Spøttrup 

Der er mulighed for at komme med på rundgang i Pometet kl. 18:30. 
Indkaldelse følger senere. 
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Aktiviteter i første halvår 
Lørdag d. 6. april, kl. 9:30 – 12:00 Podekursus i Pometet – grundkursus (kræver tilmelding) 

Lørdag d. 6. april, kl. 12:30 – 15:00 Åbent podeværksted i Pometet – lav dine egne træer 

Lørdag d. 13. april, kl. 9:00 – 15:00 Kursus i beskæring, Pometet (kræver tilmelding) 

Mandag d. 29. april, kl. 19:15  Generalforsamling i Pometet. Rundgang kl. 18:30 

Lørdag d. 18. maj, kl. 9:30 – 12:00 Se æbletræerne blomstre – rundgang i Pometet 

Lørdag d. 18. maj, kl. 10:30 – 12:00 Limfjordsfortællinger. Se æbletræerne blomstre. Hør historien 

Lørdag den 15. juni formiddag Genopdag historien på Spøttrup Studegård 

Søndag den 16. juni eftermiddag Genopdag historien på Spøttrup Studegård 

Alle mandage undt. helligdage, kl. 9:00 Arbejdsgruppen (og andre interesserede) mødes i Pometet 

 

Planlagte aktiviteter i andet halvår 
Onsdag d. 7. august, kl. 18:30 – 21:00 Lær æblerne at kende – i Pometet 

Onsdag d. 21. august, kl. 18:30 – 21:00 Lær æblerne at kende – i Pometet 

Onsdag d. 4. september, kl. 18:30 – 21:00 Lær æblerne at kende – i Pometet  

Lørdag d. 7. september, kl. 9:00 – 12:00 Mostning af egne æbler i Pometet – salg af most 

Lørdag d. 7. september, kl. 10:30 – 12:00 Limfjordsfortællinger. Se og smag æblerne. Hør historien 

Onsdag d. 18. september, kl. 18:30 – 21:00 Lær æblerne at kende – i Pometet 

Lørdag d. 21. september, kl. 9:00 – 12:00 Mostning af egne æbler i Pometet – salg af most 

Lørdag d. 21. september, kl. 10:30 – 12:00 Limfjordsfortællinger. Se og smag æblerne. Hør historien 

Lørdag d. 5. oktober, kl. 9:00  Store plukkedag. Vi mødes i Pometet 

Lørdag d. 12. oktober, kl. 10:00 – 16:00 Rødding Æblefestival – marked og mostning af egne æbler 

Uge 42 (Efterårsferien)  Rødding Æblefestival – forskellige aktiviteter – program følger 

Lørdag d. 26. oktober, kl. 9:00 Store plantedag. Vi mødes i Pometet 

Lørdag d. 2. november, kl. 9:00 – 12:00 Mostning af egne æbler i Pometet – salg af most 

Lørdag d. 23. november, kl. 9:00 – 12:00 Mostning af egne æbler i Pometet – salg af most. Tilmelding. 

  

 

Kulturfestival  - genopdag historien                                             

Fra den 3. til den 16. juni 2019 vil Region Midtjylland 
være fuld af spændende kulturaktiviteter, når 
Europæisk Kulturregions festival fejrer kreativiteten 
og fællesskabet under temaet og 
mindsettet Genopdag.                                    
Under festivalen skal aktører og gæster genopdage i 
Skive og lokalområdet- med nye øjne, undersøge det 
nye, finde det skjulte og det ukendte. Vi skal 
genopdage, hvem vi er, og hvad vi kan. Vi skal grave i 
historien, slå kreativiteten løs og byde på fremtiden, 
hedder det. 

 

Æbleforeningen deltager på den fredede studegård 
Ny Spøttrup sammen med andre lokale aktører. 

Vi er repræsenteret lørdag formiddag og søndag 
eftermiddag. 
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Kursus – podning af frugttræer d. 6. april. 
Kl. 9:30 – 12:00 

Grundkursus i podning af frugttræer. 

Vi øver os i snitteteknik og sammenføjning, inden vi 
giver os i lag med den ægte vare. Vi hører om 
klipning og opbevaring af podekviste, og om 
grundstammens betydning for træets vækst. 
Hvordan passer, former og beskytter man det 
nypodede træ. Også lidt om hvilke sorter det vil 
være naturligt at vælge. Endelig vil der være en kort 
beskrivelse at barkpodning / ompodning af "gamle" 
træer. Deltagerne poder 3 æbletræer på vildstamme 
(inkluderet i prisen). Der kan købes yderligere 
materialer efter kurset. Medbring podekniv (kan 
også købes). 

Prisen for kurset er kr. 150,-. For at deltage, skal du 
være medlem af foreningen "Rødding - Æblets by i 
Salling" – det koster kr. 50,-. Tilmelding nødvendig 
senest en uge før kursusstart. Ved for få tilmeldte 
forbeholdes ret til at aflyse kurset mod refusion af 
kursusprisen.  

Man tilmelder sig ved at indbetale beløbet på 
MobilePay 78988 og skriver Podekursus og navn i 
notatfeltet.  

Medbring evt. forplejning (kaffe, the og vand kan 
også købes). Husk varm påklædning - aktiviteten 
foregår IKKE i opvarmede lokaler... 

Instruktør: Bo Toft Stampe, Rødding 

PS: Lokaliteten (Nørremarken 4A, 7860 Spøttrup) 
kan evt. blive ændret, hvis vejret kræver det. 

 
Åbent podeværksted 

lav dine egne træer d. 6. april 
Kl. 12.30-15.00 

Podning af egne frugttræer.. (æble, pære, blomme 
og prydæble) 

Vi kalder det "åbent podeværksted", fordi man kan 
komme og gå efter behov. Grundstammer, 
podekviste og div. materialer og værktøjer vil være 
tilstede. Det er ikke et kursus – det forventes man 
behersker teknikkerne i forvejen – i modsat fald 
henvises til podekursus samme sted om 
formiddagen. 

Man betaler for materialer - hvert træ man laver 
koster kr. 25,-. Derudover er det gratis, men for at 
deltage, skal du være medlem af foreningen 
"Rødding - Æblets by i Salling" – det koster kr. 50,-. 

Medbring evt. forplejning (kaffe, the og vand kan 
også købes). Husk varm påklædning - aktiviteten 
foregår IKKE i opvarmede lokaler... 

PS: Lokaliteten (Nørremarken 4A, 7860 Spøttrup) 
kan evt. blive ændret, hvis vejret kræver det. 

  

Kursus i beskæring og formning af 
æbletræer d. 13. april. 
Kl. 09.00-15.00 

Vi vil se på beskæring af æbletræer på forskellige 
lokaliteter i Rødding og omegn. Det gælder både 
træer, som er blevet regelmæssigt beskåret, og 
træer der aldrig er blevet det. Vi vil desuden se lidt 
på ældre træer og espalier-træer. 

De grundlæggende teorier omkring 
beskæringsprincipperne vil blive forklaret – f.eks. 
begreberne knopbeskæring, foryngelsesbeskæring 
og udtynding. Angående formning af træer lægges 
hovedvægten på spindeltræer, men vi skal også høre 
lidt om kronetræer. Begreberne ringning og 
rodbeskæring vil kort blive forklaret. 

Prisen for kurset er kr. 150,-. For at deltage, skal du 
være medlem af foreningen "Rødding - Æblets by i 
Salling" – det koster kr. 50,-. Tilmelding nødvendig 
senest en uge før kursusstart. Ved for få tilmeldte 
forbeholdes ret til at aflyse kurset mod refusion af 
kursusprisen. 

Man tilmelder sig ved at indbetale beløbet på 
MobilePay 78988 og skriver Beskæring og navn i 
notatfeltet.  

Medbring evt. forplejning (kaffe, the og vand kan 
også købes). Husk varm påklædning - aktiviteten 
foregår IKKE i opvarmede lokaler... 

Vi mødes i Pometet på Nørremarken 4A, 7860 
Spøttrup, kl. 9:00 og forventer at slutte kl. 15:00 
(incl. pauser). 
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Ny aktivitet:  

Lær æblerne at kende – hver anden onsdag i 
august og september. 
Formålet med denne aktivitet, som så småt startede 
op i 2018, er at lære sorterne bedre at kende og 
følge deres udvikling frem til optimalt 
plukketidspunkt – og måske også lidt efter. Vi 
forsøger også at kæde vore observationer sammen 
med den tilgængelige faglitteratur, bl.a. for at kunne 
bestemme eller verificere æblesorter på deres smag 
og øvrige karakteristika. Foreningens medlemmer er 
velkomne til at deltage d. 7. og 21. august 
henholdsvis d. 4. og 18. september. Sidst i perioden 
må vi indrette os efter, at det bliver mørkt 
forholdsvis tidligt. Først i perioden skal vi ikke 
forvente æblerne er modne, men til trods herfor kan 
man godt følge deres udvikling.  

Limfjordsfortællinger 
Denne aktivitet laver vi sammen med SET 
(Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter) og 
VisitSkive. Målgruppen er primært turister og folk 
udenfor vort lokalområde, som ønsker at se og høre 
om vore projekter. Det koster kr. 100,- at deltage, og 
man forhåndstilmelder sig on-line via Visit Skive´s 
web-side. 

  

Pometgruppen 
Hver mandag kl. 9.00 til 12.00 mødes de frivillige i 
Pometet. 
Alle er velkommen til at besøge os. 
Hver mandag forsøger vi at pleje og passe træerne 
efter bedste evne, vi slår græs og ellers alt 
forefaldende. Det som vi finder tiden til og 
nødvendigheden af. 
I foråret  2018 blev der brugt en del tid på podning 
af 300 nye træer. En del af disse blev plantet i pose. 
Plantningen i poser gør det nemmere at flytte 
træerne og foretage udplantning, når den tid 
kommer. 
Vi er derved også i stand til at vande, og de nye 
træer har taget godt fat og står fine. 
Vi har fået lavet en infotavle, som står ved 
indgangen haven og i efteråret blev der sat et lille 

toilet op. 
På tros af den tørre 
sommer, bar 
æbletræerne godt. 
Mosteanlægget måtte 
dog i brug i august 
efter stormen 
”Johanne”, Hvilket 
mange benyttede sig 
af. 
 

De forskellige typer 
nøddetræer er også begyndt 
at bære frugt – om end noget 
spartansk. 
Holdet omkring Pometet er 
her i foråret i fuld gang med 
opgaverne. 
I vinterhalvåret blev der købt 2 
containere. De 2 containere 
skal fremover bruges som 
opholdsrum, frokostrum, 
mødelokale 
m.v.  Renoveringen af 

containeren er snart færdig og Pometet har fået  
masser af gratis fliser, så på sigt bliver der gode 
forhold, når der til sommer skal gang i 
mosterianlæg. 
 

 
Frugthaven er åben for alle 
interesserede alle døgnets 
timer 
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Mostgruppen  
Mostgruppen har til opgave at holde styr på alt vort 
materiel til den videre bearbejdning. 
Mosteriudstyret er i sving adskillige gange i løbet af 
efteråret. Sidste år allerede fra august, efter 
stormen Johanne. Medlemmer af foreningen kan 
leje de små anlæg til presning af egne æbler. Kunne 
du tænke dig engang imellem at give en hånd med 
når vi laver most, så kontakt Niels Futtrup på tlf. 
26121740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beplantningsgruppen 
I beplantningsgruppen foregår aktiviteten primært i 
tidlig forår og om efteråret. Gruppen står for den 
overordnede registrering og koordinering af alle 
udplantninger af æbletræer i Rødding og omegn. Vi 
søger hele tiden nye udplantningsområder og nye 
plantelaug.  

I oktober blev der plantet æbletræer langs 
strandvejen og ved Jernbanestien. Ved 
Storstensområdet er de udgåede træer skiftet ud 
med nye. 

De forskellige laug står for plantning, vedligehold og 
evt. høst af 
æbler.  

Har du ideer til 
oprettelse af 
nye laug, så 
kontakt Gert 
Lindberg 
Larsen på tlf. 
50459732. 

 

  

Festivalgruppen 
Festivalgruppen er i fuld gang med planlægningen af 
efterårets festival, som i år tager udgangspunkt i de 
forslag, der kom frem på temadagen. Det kommer til 
at foregå på ”den rød plads” ved forsamlingshuset 
og nogle af skolens arealer. Festivallen vil som altid 
sætte fokus på æbler, dyrkning og udnyttelse, og vil 
bl.a. komme til at indeholde masser af Streetfood. 

Der arbejdes endvidere på at få flere frivillige til 
konkrete arbejdsopgaver. Vil du vide mere om 
festivalgruppen eller måske melde dig som hjælper, 
så kontakt Karsten Villadsen på tlf. 24 41 44 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Markedsføringsgruppen 
Gruppen deltog i eventudviklingsprojektet og fik 
mange gode ideer til, hvordan man markedsfører en 
by og et opland som Rødding. Her arbejdes både 
med markedsføring af æbleprojektet, festivallen og 
Rødding 2020. 

Kunne du tænke dig at være med til at fortælle den 
gode historie om ”Rødding – Æblets By i Salling” – 
tager du gode billeder eller film – kan du lave flotte 
plakater – kan du skrive en pressemeddelelse – er 
du en ørn på de sociale medier - eller noget helt 
syvende –  

 

 

Så kontakt: 

Linda Graversen 
Jensen, tlf.30 29 14 47 
/ mail ligj@fibermail.dk  

 

eller  

Mette Plougmann på 

mail:metteplougmann@hotmail.com. 
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Cidergruppen 
Ciderentusiaster fra hele Salling og enkelte så langt 
væk som Thy og Tim har samlet sig og sat gang i 
arbejdet med fremstilling af cider og andre 
gæringsprodukter af æbler og pærer. Endnu et tiltag 
som er sprunget ud af foreningen Rødding – Æblets 
by i Salling. 

”Ciderbrygning – det skal prøves!” var konklusionen 
efter en velbesøgt temaaften i Spøttrup Kulturcenter 
lige midt i december måneds travlhed. Vi har frugten 
fra alle de gode æbletræer her i Rødding, og nu skal 
der tænkes videre og mere end blot den så 
velsmagende æblemost.  Derfor blev der hurtigt 
fundet ciderentusiaster nok til at starte på 
samarbejdet omkring det videre forløb. 

”Æblekassen” på Spøttrup borg var rammen om det 
første idé- og planlægningsmøde, hvor visionerne og 
ambitionerne blev luftet og konkretiseret til en plan 
på den korte bane og masser af udviklingspotentiale 
på den lange bane – og ikke mindst åbenhed over 
for flere idéer og flere entusiastiske og glade 
mennesker. 

I weekenden 16.-17. februar samledes 14 
superaktive og initiativrige mennesker fra hele 
Salling og Thy til ciderfremstilling. Lørdagen blev 
brugt på at lave æbler og pærer til pulp samt 
rengøring af materiale, så alt var klar til mostning 
søndag og til at sætte gæringsprocessen i gang. 

Det har været to forrygende dage med højt humør 
og nye bekendtskaber og venskaber omkring et 
fælles projekt, som først til sensommeren viser om 
det er lykkes – for der kan vi smage den lagrede 
cider. Uanset hvad, så er der gået mange fornøjelige 
timer med hinanden, hvor viden er blevet udvekslet 
og megen erfaring er opbygget. 

”Vi ser vores ciderværksted som et værested, hvor 
man kan komme og prøve at lave cider med andre 
interesserede, hvor vi kan samles omkring 
interessen og sammen arrangere aktiviteter omkring 
gæring og dele erfaringer, ja, måske arrangere ture 
til 
ciderproducent
er i Danmark 
endda måske så 
langt væk som 
England og 
Frankrig.” Hvis 
du synes det 
lyder 
interessant, så 
kontakt gerne Maureen. 

Det er allerede nu arrangeret, at vi samles hver 14. 
dag for at tjekke udviklingen af cideren, omstikning 
og tapning på flasker og fade/fustager – og meget 
andet. 

  

 

Bestyrelsen  
Jakob Fløe Nielsen (formand),  

Bo Toft Stampe (næstformand), 

Finn D. Andersen (kasserer) 

Flemming Jensen (pometgruppen),  

Niels Futtrup (mostgruppen),  

Gert Lindberg Larsen(beplantningsgruppen)  

Karsten Villadsen (festivalgruppen). 

Linda G. Jensen (markedsføringsgruppen) 

De bedste hilsner bestyrelsen  
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