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Siden sidst  
Årets store begivenhed var selvfølgelig æblefestivalen i oktober. 
Flytningen til den røde plads ved forsamlingshuset viste sig at 
være en strålende ide. Trods vejret, som var imod os med nogle 
kraftige byger, havde vi ca. 2000 besøgende. De 14 vikingetelte, 
som vi havde lejet fra Oddense og udlejet til streetfood, var en 
kæmpe succes og vil blive gentaget i 2020. Æbleuniverset havde 
stor tiltrækning ikke mindst på grund af den nyetablerede 
cidergruppes entusiasme. Tilstedeværelsen og foredrag af 
udefrakommende æbleeksperter er også et tiltag, som vil blive 
gentaget. De mange frivillige gjorde et kæmpearbejde både før, 
under og efter festivalen, ikke mindst da det søndag pludselig 
viste tegn til endnu nogle kraftige regnbyger. Det arbejdes der på 
at gøre bedre i år. 
Også efterårets mostelørdage var et tilløbsstykke og vi nød stor 
gavn af de mange forbedringer omkring containerne på pometet. 
I 2020 udløber vores kontrakt med kommunen angående tilskud 
til pometet. Vi håber, vi kan forny kontrakten for 5 år igen. 
Pometets maskineri skal jo løbende holdes ved lige og der vil 
fortsat være udgifter i forbindelse med nyplantning. 
Jordbundsforholdene i pometet er af meget svingende kvalitet og 
vi arbejder løbende på at forbedre forholdene for de nye træer 
ved at tilføre kompost. Det giver en del arbejde for de frivillige i 
pometet når de ca. 1200 træer samtidig skal beskæres og 
æblerne plukkes når tid er. Arbejdet med registrering med links til 
de forskellige sorter skrider fremad og bliver på et tidspunkt lagt 
ud på hjemmesiden. Det er også tanken at der ved de enkelte 
rækker af træer skal være en fortegnelse over træerne, så det 
bliver lettere for besøgende at orientere sig. Anton Pedersens 
genafdeling vil blive udstyret med QR koder.  
Flemming Jensen 
 

 
 

Kontingent 
 
 
 
 
 

Generalforsamling  
 
 

Har du ikke allerede betalt medlemskontingent for 2020 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@fdan.dk    

 
22. april kl. 19.00 i Pometet  
Nørremarken 4A, 7860 Spøttrup 
Indkaldelse følger senere. 

http://www.aebletsby.dk/
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Siden Sidst  

Vi nærmer os efterhånden tiden, hvor Æbleprojektet i 
Rødding officielt har nået ”Kobberbrylluppet”. Der har 
været både op- og nedture, men i bund og grund er 
der ikke rokket ved hele formålet – eller formålene. 
Samvær og lokalt engagement tillige med sundhed og 
god smag, har været parametre, som har været nævnt 
adskillige gange i årenes løb. Men Verden / 
omverdenen ændrer sig konstant, og fokus flytter sig 
med tiden…  

Klimatosse blev årets ord i 2019. Grøn omstilling og 
reduceret CO2-udledning er begreber, som vi nu 
konstant støder på. Detailhandelen profilerer sig ved at 
sælge billige restprodukter under mottoet ”Undgå 
madspild”. Køb-og-smid-væk-mentaliteten afløses af 
genbrug og Repair-caféer. Økologi er ikke kun 
forbeholdt minoriteter. Og biodiversiteten skal have et 
løft… 

Æbleprojektet er også hoppet på den bølge – eller er 
vi? I mange henseender mener jeg, at vi hele tiden har 
været med i dette felt – også inden det blev til en 
egentlig bølge… 

Vi har gennem alle årene ønsket at slå et slag for 
biodiversiteten, ved at bevare og udplante masser af 
forskellige frugtsorter – først og fremmest æbler. Som 
en af sidegevinsterne skulle udplantningerne også 
gerne med tiden, resultere i en fauna-forøgelse. Et af 
projektets grundlæggende filosofier har altid været, at 
der skal vælges plantemateriale (grundstammer og 
ædelsorter), som kan klare sig i forhold til klimaet og 
jordbunden i Vestsalling, uden brug af kemi 
(kunstgødning, pesticider, svampemiddel etc.). Af 
projektet skulle vi gerne lære, at vi i vores nærområde 
eller måske i egen have kan dyrke sunde velsmagende 
fødevarer, som smagsmæssigt og sundhedsmæssigt 
ligger godt og vel på højde med produkter, som leveres 
til os fra fjerne himmelstrøg ved anvendelse af energi 
(CO2-udledning) til køling og transport. 

Sidstnævnte skulle den tyske pomolog Jan Bade have 
mindet os om i forbindelse med Rødding Æblefestival 
2019, hvor han skulle have holdt foredraget med titlen 
”Hvad har Fridays For Future med frugtsorter at 
gøre?”. 
Desværre kom Jan Bade ud for en hændelse, som 
gjorde at han måtte melde afbud kort tid i forvejen. 

 

 

Også i år er Jan desværre forhindret, så nu satser vi på, at 
han kommer og fortæller om det i 2021… 
Æbler skal som bekendt ikke kun spises – de kan lige så 
vel drikkes. Mange har gennem årene oplevet, hvordan 
den nylavede, koldpressede, ufiltrerede rå æblemost 
smager –  
og på jysk er det jo slet ikke så ringe endda… Men kan 
mosten nu også ovenikøbet videreforarbejdes til f.eks.  
cider, cidereddike eller noget helt tredje, ville det jo blot 
gøre gevinsterne endnu større… 
2019 blev også året, hvor cidergruppen under mottoet 
”Undgå Madspild” modtog æbler fra folk, som ikke havde  
til hensigt at udnytte høsten fra æbletræerne.  
 
Idavang i gang 
Med arbejdet i 
æbleplantagen 

 
 
 
 
 
 
En privatperson i Midtsalling havde sågar en lille 
æbleplantage vi måtte overtage… Og med hjælp fra 
institutionen Idavang i Skive bliver vi nu klar til den 
kommende sæson… 
 
2019 blev ligeledes året, hvor vi involverede os med 
markedsføringsfolkene i Skive Kommune under ”Rent Liv-
konceptet”, og der kom ”Rent Liv” logo på vores 
æblemost. Værdinormerne omkring henholdsvis ”Rent 
Liv” og Æbleprojektet er i rigtig mange tilfælde 
sammenfaldende,  
og på ingen måde modstridende. I forbindelse med 
træskibssejladsen Limfjorden Rundt 2019 blev vi tillige en  
del af ”Mad med Medninger” arrangement på Skive Havn 
– en forløber for Madmødet 2020. Her er det igen de 
gode lokalt producere fødevarer, som bringes i fokus… 
Er Æbleprojektet hoppet på bølgen, spurgte jeg 
indledningsvis. Nu kunne jeg spørge nok så ubeskeden:  
Har vi måske været med til at starte bølgen (bare en lille 
bitte smule?). Det tror jeg skal være op til den enkelte at 
vurdere… 
Bo Stampe 

  
 

http://www.aebletsby.dk/
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Aktiviteter i første halvår 
Lørdag den 22. februar -Kl. 9.00 – 12     Podekursus i Pometet – grundkursus (kræver tilmelding) 

Podemester Boi Jensen guider dig gennem teori om podning inden du 
prøver selv. Hver deltager får en pose til hjemtransport, 2 
grundstammer, podekviste og tilbehør. 
Desuden et ark med vejledning til pasning af de nye træer. 
 Pris: 225 kr. – medlemmer 150 kr. 
Tilmelding: Flemming Jensen 61281686 senest 18/2 
 

Lørdag den 21. marts -Kl. 9.30 – 15    Podning af træer til udplantning i Rødding sogn – Pometet 
Her kan alle være med til at pode træer til udplantning i Rødding Sogn. 
Har du ikke prøvet at pode før, vil vi gerne lære dig det.  
Som en ekstra gevinst kan du tage et træ med hjem for hver ti træer du 
laver til fællesskabet. 
 

Lørdag den 16. maj -Kl. 9 – 10.30    Åbent hus. Se æbletræerne blomstre 
 

Kl. 10.30 – 12 Limfjordsfortællinger       
 

 
Planlagte aktiviteter i andet halvår 
 

Lørdag den 22. august -Kl. 9 - 12          Beskæringskursus i pometet – grundkursus (kræver tilmelding) 
Podemester Boi Jensen guider dig gennem de grundlæggende 
beskæringsprincipper. F.eks. begreberne knopbeskæring, 
foryngelsesbeskæring og udtynding. 
Pris: 225 kr. – medlemmer 150 kr. 
Tilmelding: Flemming Jensen 61281686 senest 18/8 
 

Lørdag den 5. september -Kl. 10 – 12        Mostning af egne æbler i pometet – kun rå most – salg af most 
                                        -Kl. 10.30 – 12   Limfjordsfortællinger      

  
Lørdag den 19. september -Kl. 10 – 12 
      

Mostning af egne æbler i pometet – pasteurisering mulig – salg af 
most 

                                          -Kl. 10.30 – 12   Limfjordsfortællinger 
Lørdag den 3. oktober          -Kl. 9 -  Store plukkedag. Vi mødes i pometet   

 
  

  

Æblefestival 10. - 17. oktober  

Lørdag den 10. oktober-Kl. 10 –16                  
Uge 42                

Marked og mostning af egne æbler i Rødding by (Spøttrup) 
Forskellige aktiviteter i forbindelses med æblefestivallen 

Mandag den 12. oktober -Kl. 9 – 10.30     
                                           -Kl. 10.30 – 12         

Åbent hus i Pometet  
Limfjordsfortællinger 
 

  
  

http://www.aebletsby.dk/
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Limfjordsfortællinger 
Denne aktivitet laver vi sammen med SET 
(Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter) og Visit Skive. 
Målgruppen er primært turister og folk udenfor vores 
lokalområde, som ønsker at se og høre om vore 
projekter. Det koster kr. 100,- at deltage, og man 
forhåndstilmelder sig online via VisitSkive´s webside 

  

Pometgruppen 
Der er blevet lavet udendørs lys, så vi ikke skal 
famle rundt i mørket, når der er møde om aftenen. 
Også i vores beskedne toiletcontainer blev der lavet 
lys. De mange forbedringer har også gavnet 
mostedagene i efteråret, som var vel besøgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi havde 

en del fremvisninger; bl.a. Skive Haveselskab.  
Også skoler fik undervisning i at moste æbler bl.a. 
40 elever fra Feldborg frie Børneunivers, som blev 
delt i 2 hold, hvilket gjorde, at vi fik plukket en 
masse æbler nede bag Storstenen.  
Æblehøsten var tilfredsstillende i år for vores 
vedkommende, men mange steder i landet var den 
ringe på grund af 
tidlig frost. 
Vi havde besøg af den 
nye pometmester, 
Lasse Lohse, fra 
pometet i København. 
Han var meget positiv 
og vi ser frem til et 
fortsat godt 
samarbejde med 
København. 
 
            Det gamle frokostrum er lavet om til depot 

Pometet leverede ca. 250 nye æbletræer til 
udplantning langs den nye cykelsti. 
Det regnfulde efterår forsinkede genplantningerne i 
pometet, så vi først omkring 1. februar fik de sidste 
nye træer i jorden.  
Cidergruppens gode opstart har gjort, at vi har 
plantet en del nye cidertræer og vi får nye sorter fra 
pometet i København, som vi skal have podet i marts, 
så vi på længere sigt har en del forskellige cideræbler. 
Den øgede mængde af æbler har gjort, at vi mangler 
æblekasser. Nogle har i løbet af januar – februar 
stået på træmuseet i Oddense og lavet 40 nye kasser. 
Der er også altid brug for en hjælpende hånd og man 
skal ikke binde sig, men bare møde op mandag 
mellem 9 – 12. 
Flemming Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pometet er fortsat åbent for alle døgnet rundt hvis 
man benytter den lille låge ved opslagstavlerne. 
 
 

  
  

http://www.aebletsby.dk/
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Beplantningsgruppen 
tager sig af nyplantning langs veje og stier i Rødding 
sogn samt vedligfeholdelse af de eksisterende 
plantninger, derudover medvirker vi også ved 
podning af nye æbletræer og vi plukker æbler fra 
træerne ude i landskabet til brug ved 
Æblefestival'en. 
I det forløbne halvår har vi især gjort os 
bemærkede ved to større planteprojekter, idet vi i 
november stod for plantning af godt 150 træer dels 
langs cykelstien ind i Rødding mellem tanken og 

kirken, dels i slugten ved Grundvad. 
Endelig holdt vi i begyndelsen af februar en 
arbejdsdag, hvor vi ryddede stien fra Elmevej til 
atletikbanen. Her blev der i sin tid plantet en masse 
æbletræer langs stien. Disse træer var imidlertid 
ved at blive kvalt af selvsåede aske- og elmetræer. 
 

Takket være stor 
velvilje fra lodsejerne 
langs stien og ikke 
mindst fra Hans 
Andersen, hvis 
fårefold vi lov 
at lægge de afskårne 
grene ind i, har vi nu 
sørget for lys og luft til 
æbletræerne, så de 
kan vokse sig store og 
stærke. Også stor tak 
til Arne Bisgård, der 
har lovet at fjerne de 

afskårne grene for os. 
Beplantningsgruppen har indtil for nylig været en 
meget lille gruppe på 2-3 medlemmer, men på det 
seneste er både Kurt Nielsen, Erik Bentzen og 
Thomas Thorning kommet til, og selvom Kaj Fjendbo 
for en tid har taget orlov fra gruppen for at hellige sig 
kunsten, så er vi alligevel nu en slagkraftig gruppe, 
der ud over de oven for nævnte også består af Gert 
Lindberg Larsen og Jakob Fløe Nielsen. 
I månederne fremover skal vi have podet nye træer, 
vi skal have efterplantet langs den gamle cykelsti fra 
Rødding mod Lem og langs Frilandsvej, og desuden 
agter vi til sommer at afholde en kursusdag om 
beskæring. Mere om det senere. 
På vegne af beskæringsgruppen 
Jakob Fløe Nielsen 

  

 
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.  
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 eller 
læs på hjemmesiden 
 
For leje af mosteriudstyr kontakt: 
Bent Nielsen: tlf. 97 56 15 13 

 

 

Mosteudstyret bliver flittigt brugt af medlemmerne 
 

  
 

http://www.aebletsby.dk/
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Festivalgruppen 
Æbler eller pærer?  
Æbler selvfølgelig. Og det er i Rødding det sker!! 
Vi gentager den store succes fra tidligere år og 
afholder for 13. gang i træk Æblefestival i Rødding, 
som ikke uden grund er blevet kåret som Årets 
Landsby i 2012. Igen i år kommer det til at foregå på 
”Den Røde Plads” ved forsamlingshuset i hjertet af 
Rødding. 
Planlægningen er i fuld gang og du skal allerede nu 
reservere lørdag den 10. oktober 2020. Gratis entré 
og fri parkering tæt på pladsen. 

Årets Æblefestival bliver et godt mix af forskellige 
oplevelser som æbletavle, cider, prøvesmagning, 
foredrag, lokale stadeholdere, Streetfood m.v. og 
selvfølgelig selve essensen i en Æblefestival, 
mostning af æbler.  
Hvis du ikke har prøvet ny mostet æblemost før, så 
kan du godt begynde at glæde dig. Festivalen er for 
alle, både store og små, gammel og ung, tykke og 
tynde, skønne og grimme…. 
Vil du være en del af, at gøre festivalen til en god 
oplevelse, samtidigt med at du har det sjovt, så 
mangler vi frivillige til at stable arrangementet på 
benene. Hvis du har lyst til at være med, bedes du 
kontakte Karsten Villadsen på tlf. nr. 24 41 44 30. 
Har du en god idé til nye tiltag, så må du også gerne 
give lyd.  
Karsten Villadsen 
 

 

 
Markedsføringsgruppen 
Efter eventprojektet med Johanne Bugge har vi 
løbende haft opfølgningsmøder på SET sammen med 
de andre deltagere i projektet, og vi har bl.a. deltaget 
i et kursus om at lave video til Face Book. 
I forbindelse med projektet ”En bid af kagen” fik vi 
bevilget 10.000 kr. til 20 store skilte, som vi satte op 
ved indfaldsvejene til nabobyerne og i Skive. 
I øjeblikket arbejder vi på at få lavet en stand, som vi 
kan bruge, når vi bliver inviteret til messer m.m.  
Vi er desuden i gang med, i samarbejde med 
Røddings Udviklingsråd, at lave brochurer til uddeling 
i sommerhusområderne i april sammen med et 
program for Æblefestivalen og senere til omdeling i 
forbindelse med Landdistrikternes Fællesråds 
Årsmøde d. 30. april. 
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 -  
Så kontakt: 
Linda Graversen Jensen, tlf.30 29 14 47 / mail 
ligj@fibermail.dk eller 
Mette Plougmann: mail: 
metteplougmann@hotmail.com. 
 
Linda G. Jensen 
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Cidergruppen 
Cidergruppen taler løbende om navnet, da der er 
forskellige bryggeønsker, der omfatter traditionel 
gæret æblemost til æblevin, og æble eddike.  

Flere forslag har været på bordet; bl.a.  Outcidere 
og Forædlingsgruppen. 

Vi har startet forskellige brygningsmetoder, og har 
prøvet os frem alt efter deltagernes ønsker og 
erfaringer.  

Et kort rids over aktiviteter i 2019: 

• vi har mostet og gæret og også fået lavet noget 
som vi selv synes smager rigtig godt. 

• vi har haft smagninger både på Skive Havn, til 
Æblefestival og til julemarked på Spøttrup 
Borg. 

 I 2019 har vi mest fået lavet tørre og friske 
produkter både med og uden brus. 

I 19/20 vinteren øver vi os på at udvide paletten 
med mere vinøse cidere, cider og æblevin på 
kryokoncentreret æblemost og cider på 
cideræbler.  

Der er også ønske fra flere i gruppe om at lave et 
mere sødt og let drikkeligt produkt. 

Gruppen er meget åben over for ideer og alle 
hjælper gerne til med eksperimenter gode råd og 
vejledning, hvis deltagere forsøger sig derhjemme. 

Der er blevet plantet flere cidertræer i Pometet, og 
der er blevet podet cidertræer. 

Roehuset er blevet rengjort og der er ryddet op, 
sat borde op og gæringstanke er organiseret med 
plads til flere bryg.  

Der mangler fortsat et reolsystem til lagring af 
flasker over længere tid. På loftet i roehuset står et 
eddikefad til balsamisk æbleeddike og der er 
allerede gode tegn i smag og duft. 

I den kommende tid vil der blive afholdt 
cidersmagning og der vil være 
ciderpræsentationer. 

Gruppen står for 
uddeling af 
smagsprøver til 
forskellige 
arrangementer. 

Vi er allerede 
langt i 
planlægningen af 
cider indslag på 
Rødding Æblefestival 2020. 

I 2019 fik vi en del æbler fra borgere I og omkring 
Rødding. Det blev til næsten 1000 kg, og vi håber, 
det bliver muligt i løbet af 2020 at gentage dette.  

Desuden har vi været så heldige at få adgang til 
æbler fra Midtsalling Æblelund, hvorfra vi håber at 
skaffe en god portion æbler til efteråret.   

Vi vil meget gerne have flere med i vores projekter 
og der er mange muligheder! 

Hilsen Cidergruppen 

  

 
Bestyrelsen  
Foreningens formand: Søren Pedersen  
Pometgruppen: Flemming Jensen  
Mostegruppen: Niels Futtrup  
Beplantningsgruppen: Jakob Fløe Nielsen 
Festivalgruppen: Karsten Villadsen  
Cidergruppen: Maureen Sørensen  
Markedsføringsgruppen: Linda Graversen Jensen  
Kasserer: Finn D. Andersen   

De bedste hilsner bestyrelsen 
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