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Rødding – regionens æblehovedstad   
 

 

Hele regionens æblehovedstad. Sådan introducerede en 
nyhedsvært på TV Midt Vest (endnu) et indslag om Rødding i 
æblehøjsæsonen.  
 
Selvom æbleåret 2020 på mange måder kunne have været 
bedre, så blev det også et år med nye initiativer - og masser af 
smil, smagen og sendetid… 
 
Vi vil gerne være sammen, så derfor har bestyrelsen vedtaget at 
udsætte generalforsamlingen og vores visionsdag. Vi håber at 
kunne afholde begge dele inden sommerferien. 
 
Aktivitetskalenderen vidner om, at uvished om, hvornår 
pandemien slipper taget, ikke holder ”Æblehovedstaden” 
tilbage:  
 
Æblefestivalen kommer stærkt igen  
Ciderklubben inviterer på virksomhedsbesøg, workshops og 
konkurrence 
Vi skal pode, plukke og plante 
Vi skal moste og mødes i Pometet - og rundt i sognet 
 
Kender du en æblenørd (in spe)? Så husk at fortælle om 
muligheden for at blive medlem og for at møde op i Pometet 
mandag formiddag, at (lære at) lave cider og for at blive en del af 
moste-, beplantnings-, festival- eller af hele byens 
markedsføringsgruppe. 
 
VI SES 
 

  
Kontingent 
 
 
 
 
 

Generalforsamling  
 

 
Har du ikke allerede betalt medlemskontingent for 2021, så er 
det ved at være tid til at indbetale 50 kr. på konto 9070-
2600181397 eller på MobilePay 78988 (HUSK navn på 
indbetalingen). 
Nye medlemmer oplyser om navn, postadresse og mailadresse 
pr mail til kasserer, Finn D. Andersen: finn@fdan.dk    
 
På grund af usikkerhed ift. COVID-19, udsættes 
generalforsamlingen til senere på året. Du modtager som 
medlem en indkaldelse, når vi ved mere… 

 

http://www.aebletsby.dk/
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Aktiviteter i 2021 
 

Dato Aktivitet 

Lørdag d. 20/3 

Kl. 9:30 - 1500 

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 10. træ, du laver til fællesskabet. 

Onsdag d. 31/3 

Kl. 19:00 – 21:00 

Virksomhedsbesøg hos Horn Cider - Silkeborg 

Oplev Horn cider, der er gået fra hobbyciderist til kommerciel cidermager samt 
andre lækkerier. Vi skal se et one-man ciderværksted og høre om rejsen fra hobby 
til en af Danmarks mest kendte ciderproducenter. Så enkelt kan det gøres! 

Lørdag d. 15/5 

Kl. 9:00 – 10:30 

Åbent hus – Pometet 
Se æbletræerne blomstre 

Lørdag d. 4/9 

Kl. 10:00 – 12:00 

Mostning af egne æbler - Pometet  
(kun) rå most - salg af most. 

Onsdag d. 15/9 

 

Indlevering af cider til ciderkonkurrencen 

Deadline for indlevering af cider til ciderkonkurrencen 2021. Se mere på 
hjemmesiden om deltagelse i konkurrencen      

Lørdag d. 18/9 

Kl. 8:30 – 10:30 

Kl. 10:00-12:00 

Ciderworkshop og –kursus  

Mostning af egne æbler - Pometet 
Pasteurisering mulig- salg af most. 

Lørdag d. 2/10 

Kl. 9:00 -? 

Store plukkedag  
Vi mødes i Pometet. 

 
D. 16/10 – 22/10 Æblefestival www.aeblefestival.dk 
 

Lørdag d. 16/10 

Kl. 10:00 – 16:00 

Marked og mostning af egne æbler - ”Den Røde Plads”, Rødding 

Uge 42 Forskellige aktiviteter i forbindelse med Æblefestivalen 

Se mere på: www.aeblefestival.dk eller på Facebook: ”Rødding- æblets by i Salling” 

Mandag d. 18/10 

Kl. 9:00 – 12:00 

Åbent hus - Pometet 
se mere på www.aebletsby.dk  

Lørdag d. 30/10 

Kl. 8:30 – 10:30 

Kl. 10:00 – 12:00 

Ciderworkshop og -kursus 

Mostning af egne æbler - Pometet 
Pasteurisering muligt- salg af most. 

Lørdag d. 6/11 

Kl:9:00 -? 

Store plantedag  
Vi mødes i Pometet 

Lørdag d. 20/11 

Kl. 10:00 – 12:00 

Mostning af egne æbler – Pometet 
Ingen pasteurisering  - kun ved tilmelding 

Hver mandag 

Kl. 9:00 – 12:00 

Arbejdsgruppe - Pometet 
Arbejdsgruppen modtager gerne besøg eller en hjælpende hånd. 

  
 

 

 
 
 

http://www.aebletsby.dk/
http://www.aeblefestival.dk/
http://www.aeblefestival.dk/
http://www.aebletsby.dk/
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Ciderklubben 
Hermed et dejligt tilbageblik på alle de gode 
hændelser i 2020 i ciderklubben. Og - jo, vi har 
også været ramt af at skulle aflyse flere gode 
arrangementer på grund af COVID-19, men det til 
trods, har der været masser af energi, aktiviteter, 
glade smil og ikke mindst boblende cider i 
Ciderklubben. 
I efteråret, til den første ciderworkshop, kunne vi 
byde velkommen til endnu flere entusiaster i 
ciderklubben. Det giver rigtig god energi, når nye 
melder sig på banen, og vi bliver alle udfordret på 
den gode måde i at være sammen om at arbejde 
med vores æbler - så STORT VELKOMMEN til de 
nye, og lad dette være en opfordring til mange 
flere om at lægge vejen forbi, når vi må mødes 
igen.  
I efteråret lykkedes det os at afholde den første 
ciderkonkurrence i Rødding - æblets by i Salling. 
Til voteringen, hvor sommelier Andreas Kobs 
Laursen, vinhandler Helle Gori fra ”Hjemmet’s 
Vine” og Kristoffer Horn fra Horn cider smagte på 
de 32 forskellige kombattanter.  

Det var en dejlig oplevelse at høre professionel tale 
om alle de mange konkurrerende gode produkter, 
der blev voteret på. Selve kåringen blev afholdt 
virtuelt, og de glade vindere fik fine præmier med 
ønsket om at de ville deltage igen til næste års 
konkurrence.    
Forskellige eksperimenter: Vi har ladet en portion 
infucere med bøgetræ, en del har vi valgt at 
tilsætte keevingenzymer og der er lavet nogle 
single sortsvarianter, for at lære cidersmagen af de 
forskellige sorter at kende. Der er lavet 
kvædecider, og kvæde/ æblecider og Perry-poiré-
pærecider - altså fermenteret pæremost, og så skal 
vi da også nævne vores projekt med frosne æbler 
og icecider. Det kræver nok lidt forsøg endnu før 
det helt lykkes:-) 
 

 
 
Vi har igen i 2020 været aktive i at samle æbler ind til en 
god portion cider og andre forarbejdede æble-
produkter som vin, likør og eddike.  I foråret og 
efteråret har vi brugt det gode vejr til at arbejde i 
Midtsallings Æblelund, hvor vi også har høstet en del 
kilo gode æbler. Ligeledes har vi været heldige, at flere 
har henvendt sig med æbletræer, de ikke selv fik 
plukket og brugt. Her arrangerede vi plukke- og 
sanketure til mange forskellige haver i Salling og på 
Mors. Som tak skal vi, når cideren er klar, ud og give en 
flaske eller to. 
Al den gode frugt er nu blevet forarbejdet, og nu står 
det og gærer lige så stille i den kolde vinter. Vi har igen i 
år lavet en del. 
 

Vi følger nu udviklingen på alle vores forskellige 
gæringsbeholdere lidt på skift - uden at mødes alle 
sammen. Samværet er skiftet ud med en livlig dialog på 
vores egen facebookside om, hvad der sker med de 
forskellige typer og råd og vejledning til hinanden. Ja, 
det er ikke kedeligt at være med i Ciderklubben :-) 
De første skridt er taget i forhold til at samle opskrifter 
sammen som indeholder cider - og selvfølgelig smager 
godt. Det bliver spændende, hvor meget vi får samlet. 
Vi håber derfor, at hvis du har en opskrift med cider, 
som du bare synes er helt fantastisk, så del den med os 
og få den foreviget i et hæfte, som man kan erhverve 
sig til festivalen.  
Rigtig godt ciderår til alle og kontakt os gerne, hvis det 
trækker at blive en del af en festlig og arbejdsom klub - 
hvor højt humør står øverst på listen 
 

Maureen Sørensen 
 

http://www.aebletsby.dk/
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Pometgruppen 
11.marts 2020. 300 grundstammer. Nye podekviste 
incl. 11 nye cidersorter fra pometet i København. 
Podning om lørdagen aflyst, så gode råd var dyre. 
Frivillige tilbød at pode hjemme. Ud med 
grundstammer, kviste og andet materiale. Færdige 
podninger tilbage og i potter. Det lykkedes. Efter 
lidt betænkningstid startede pometholdet op igen 
og mødtes hver mandag udendørs, med god 
afstand og håndsprit. Forholdene for 
materialeopbevaring blev forbedret med en 
overdækning bag containerne. Vi fik tilbudt en 
shelter fra friskolen som frivillige flyttede og satte 
op på pometet. Shelteren tilmeldes destination 
Limfjorden og kan frit benyttes. Rundt om 
shelteren skal etableres et demonstrationsområde 
med espaliértræer.  

Det nye shelter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak til Henry for godt samarbejde og for lang 
arbejdsindsats. 
 

 
Da festivalen var aflyst, blev begge mosteanlæg sat op 
på Pometet og hen over efteråret blev der mostet ca. 2 
tons æbler til eget brug samt en masse til private. 
Alle mostedage forløb fint med god planlægning og 
afstand. Jens Køl lånte os beredvilligt en køletrailer så vi 
kunne opbevare de mange æbler indtil mostning.  
I september havde vi 75 elever fra Brårup skole til et par 
mostedage med alle sikkerhedsforanstaltninger.  
 

 

 
Vi har skabt et godt samarbejde med Idavang i Skive  
som har hjulpet med plukning. I skrivende stund har vi 
klippet kviste til næste produktion. Om podedagen 20. 
marts 2021 gennemføres ved vi endnu ikke, men så må 
vi jo bruge plan B.  
Desværre måtte Henry Lauersen melde pas med hensyn 
til at hjælpe. Han kommer dog stadig og hilser på. Nye 
kræfter er derfor altid påkrævet.  
 
Pometet er fortsat åbent for alle døgnet rundt hvis man 
benytter den lille låge ved opslagstavlerne. 
 
Flemming Jensen 

http://www.aebletsby.dk/


 
 

5 Foreningen Rødding – Æblets by i Salling 
Kornvænget 11 C, Rødding, 7860 Spøttrup Tlf.22 20 37 07 
Mail: finn@fdan.dk   Web: www.aebletsby.dk  
CVR: 37149691    Konto: 9070-2600181397    Mobile Pay 78988 

 

Nyhedsbrev 2021 

 

Beplantningsgruppen 
har som alle andre været nødt til at aflyse 
planlagte aktiviteter PGA diverse nedlukninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blandt de ting vi har gennemført, kan nævnes: 
cykeludflugt rundt til vore æbleplantninger i 
sommer, æbleplukning i samarbejde med 
skoleelever fra Skive og Pometet samt rydning og 
renholdelse i beplantninger langs Grundvadvej, 
Heden, Strandvej, Frilandsvej og Jernbanestien i 
samarbejde med Morten Dahl fra Dahls Anlæg. 
 
 

 
Endvidere har Beplantningsgruppen i samarbejde med 
Morten Dahl efterplantet langs Frilandsvej og langs 
jernbanestien fra byen til hallen og sammen med 
Idavang langs jernbanestien mod Lem. 
 

Vi håber i de kommende måneder at kunne samles på 
normal vis igen, og i øvrigt fortsætter vi arbejdet med at 
pode, plante, beskære og renholde.  
De bedste hilsner Beplantningsgruppen 
 
Jakob Fløe 

  

  

 

Mostgruppen  
Mostgruppen har til opgave at holde styr på alt 
vort materiel til den videre bearbejdning. 
Mosteriudstyret var i efteråret lejet ud mere end 
nogensinde før. 
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 (tlf. 26121740) eller 
Finn Mikkelsen (tlf. 24279230) 
Læs mere på hjemmesiden: www.aebletsby.dk  
 
For leje af mosteriudstyr kontakt: 
Bent Nielsen: tlf. 97 56 15 13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mosteudstyret bliver flittigt brugt af medlemmerne 
 

  
  

  

http://www.aebletsby.dk/
http://www.aebletsby.dk/
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Festivalgruppen 
På grund af Corona, er det ikke muligt at rejse til 
The Big Apple. Men det er heller ikke nødvendigt, 
for festivalgruppen, som arrangerer æblefestivalen 
i Rødding, er i fuld gang med at planlægge årets 
udgave, som vil finde sted lørdag den 16. oktober 
2021. Hvorfor tage til New York, når det sker så 
meget i Rødding?  
Vi har vilde planer om at udvide festivalen til et 2-
dages arrangement, hvis vores trofaste Street 
Food- og markeds deltagere forhåbentlig er med 
på idéen.  
Igen i år vil festivalen finde sted på "Den Røde 
Plads" i hjertet af Rødding. På pladsen vil der være 
rig mulighed for at få mostet æbler af egen avl, 
møde eksperter på området, smage den 
fantastiske cider, købe lækker mad og spændende 
produkter i de mange forskellige boder.  
  
Vi vil sørge for spændende foredrag om æbler, 
temaer med fokus på selvforsyning, biodiversitet 
og undgå madspild. Alt sammen noget der passer 
rigtig godt sammen med vores store passion for 
æbler.  
 

 
Der bliver også lagt vægt på æbleaktiviteter for 
børnene, her kan nævnes mostning, bolsjefremstilling 
og tilberedning af mad med æbler.  
 
Lørdag aften vil der være fællesspisning og hyggeligt 
samvær på kroen, hvor æbler selvfølgelig er en af 
ingredienserne i maden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med andre ord så vil Rødding være på den anden ende i 
weekenden op til efterårsferien. Vi glæder os til at tage 
imod gæster fra nær og fjern.  
 
Karsten Villadsen 
 

  

Markedsføringsgruppen 
Som alle ved, var vores arbejde med 

markedsføring i 2020 lidt spildt. Aktiviteterne i 

den fælles folder blev stort set aflyst og vores fine 

udstyr til brug ved markedsføring af vores by og 

æbleforeningen har stået ubrugt siden. 

I efteråret fik vi adgang til ”Min landsby” App. 

Den kan downloades og er stillet til fri 

afbenyttelse af Skive kommune. Der er sendt mail 

til mange aktører, men endnu er der ikke nogen, 

der har brugt den. 

Meningen er, at man i den kan reklamere for de 

aktiviteter m.m., som kan have interesse for både 

byens borgere og turister. 

Har man lyst til at bidrage med noget i app’en og 

ikke ved, hvordan man gør, kan man kontakte 

Linda G. Jensen på mail eller tlf. 

 Vi havde, sammen med Rødding Udviklingsråd 

m.fl. arbejdet på at kunne deltage med en stand 

på ”Ferie For Alle” i Herning, men den er jo også 

aflyst i år. Det håber vi kan gennemføres i 2022! 

I øjeblikket forbereder vi den de kommende 

aktiviteter hen over sommeren – ikke mindst 

æblefestivalen, som vi tror på kan gennemføres i 

efteråret. 

Desuden arbejdes der i samarbejde med 

Borgerforeningen og Rødding udviklingsråd på en 

film om Rødding. Filmen skal optages i foråret, og 

vil involvere flere af byens borgere. 

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@storstenen.dk eller 

Mette Plougmann: mail: 

metteplougmann@hotmail.com. 

 

Linda G. Jensen 

 

http://www.aebletsby.dk/
mailto:ligj@storstenen.dk
mailto:metteplougmann@hotmail.com
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Bestyrelsen 

Det er æblerne, medlemmerne og de mere end 
100 aktive, der er rygraden i vores forening.  
Bestyrelsen samler trådene, holder hånd i hanke 
med økonomien, sikrer kommunikationen og 
samarbejdet mellem grupperne og andre 
samarbejdspartnere - og har ansvaret for den 
unikke genbank, som Pometet er.  
På trods af en aflyst festival og et ikke optimalt 
(æble-)år, kan vi se tilbage på et 2020 med 
masser af aktiviteter, synlighed og et lille 
overskud på bundlinjen. Flot.  
Foreningen driver Pometet efter aftale med Skive 
Kommune. En aftale, som er forlænget for 2021, 
og som nu skal på plads frem mod kommunes 
budgetlægning for 2022-2025. 
Ting slides, vi skal ”have tag over hovedet” og vi 
skal naturligvis udnytte alle de potentialer, der er  

 
 
i at være ”æblehovedstad”. Det er opgaver, der 
ikke er gratis, men som vi løfter sammen – også 
når vi er (mere) hver for sig.  
Og piiiist: ”Du må godt”, siger de i reklamen. Og 
ja, du må godt spise æbler. Og du må give 
nedfaldsæblet til hesten, geden eller æblegrisen. 
Røddings æbler er nemlig ja, Røddings æbler. Og 
du må komme med: 

• Med i én af grupperne - eller flere.  

• Med når der skal podes, plantes og plukkes. 

• Med til at nå målet på 15.000 træer i sognet.  

• Med i hyggen og i fællesskabet om æblet og 
æblets by.  
 
Ditte Staun 
Bestyrelsesleder, Foreningen Rødding – 
Æblets By i Salling 

 
 
 

  

 
Bestyrelsen  
Bestyrelsesleder: Ditte Staun  
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

http://www.aebletsby.dk/

