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”Og Årets Rent Liv historie 2021 er…” 
 
Et æble er ikke bare et æble var en af 20 udvalgte historier i 
Skive kommune om ”grøn handling i fællesskab” i 2021. Æblets 
by - mere præcist Æblefestivallen - fik flest stemmer.  

 
Æblefestivallen blev til en succes over to dage i 2021 med mere 
end 3000 mennesker på pladsen takket være en fælles indsats 
fra mere end 100 frivillige. Igen blev det muligt at moste og 
møde hinanden, gæster og eksperter. Vi kunne få sortsbestemt 
æbler, bestille vores ynglings sort til haven, besøge boder med 
lokale produkter og lækkert streetfood, og såvel selv deltage i 
konkurrencer som få spændingen udløst: Årets ciderkonkurrence 
havde Igen i år deltagere fra hele landet, et højt niveau og ”vores 
egne” blandt de bedste.  
 
Lokale, gæster og æblenørder fra nær og fjern mødes i Rødding 
på festivalen, og i løbet af året: I Pometet, på æblestier og i 
æblelunde, til arrangementer og kurser: I år kan vi som de 
eneste i Danmark tilbyde et todages sortsbestemmelseskursus 
med den førende ekspert, pomolog Jan Barde torsdag og fredag 
op til den 14.  festival, som løber af stablen den 15.-16. oktober. 
 
Vi samarbejder og lægger os i selen for den nye Røddingfilm, for 
genbanken med vores ”søsterpomet” i Tåstrup og når vi f.eks. 
sammen med Borgerforeningen og SpøttrupCirklen sprang på, så 
man kunne sanse Rødding i Skiveegnens Kulturugen en dejlig dag 
i juni. Ca. 100 hoppede enten på ”gåbussen” eller fandt selv 
oplevelsesvejen til Pometet. Med Væksthus Spøttrup på vej, er 
der endnu mere at samarbejde om. 
 
Potentialerne er mange, og hvordan udfolder vi dem? Vi er 
blevet flere og vi trækker på samme hammel. I en grad Rødding 
er kommunens bedste historie og hele regionens, ja måske hele 
Danmarks, æblehovedstad. Det kræver kræfter, udvikling - og 
prioritering.  
 
Æbler rimer på fællesskab - og der er plads til endnu flere som 
medlem, i Pometet mandag formiddage, onsdage når cidergupen 
leger, lærer og smager, når der skal mostes, podes, plantes, 
beskæres – og når Æblets by skal blive endnu mere synlig over 
for små- og store besøgende.  
 

http://www.aebletsby.dk/


 
 

2 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 2022 

Generalforsamling  
 

Nu kan vi mødes mange - om visionerne. Derfor kan vi endelig 
og med både glæde og forventning invitere til en aften om 
visioner den 31.marts kl. 17-21. Samme aften afholder vi 
generalforsamling.  
VI SES 
 
Ditte Staun Bestyrelsesleder, 
Foreningen Rødding – Æblets By i Salling 

Kontingent  

  
Har du ikke allerede betalt medlemskontingent for 2022, 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    
 
 

Aktiviteter i 2021  

Dato Aktivitet 
Lørdag d. 5/3 

Kl. 9:00 – 12:00 

Podekursus i pometet – grundkursus (kræver tilmelding) 

Instruktørerne Bjarne Andersen og Jens Kr. Loftstad guider dig gennem teori om 
podning inden du prøver selv. Hver deltager får 2 grundstammer, podekviste og 
tilbehør. 

 Pris: 100 kr – medlemmer 25 kr. 

Tilmelding: Flemming Jensen, Tlf. 61281686 senest 1/3 

Lørdag d. 12/3 

Kl. 9:00 – 12:00 

Beskæringsdag. Vi mødes i Pometet. 

Lørdag d. 19/3 

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. 

Lørdag d. 21/5 

Kl. 10:00 – 12:00 

Åbent hus – Pometet 
Se æbletræerne blomstre 

Lørdag d. 18/6  

Kl. 9:00 – 12:00 

Beskæringsdag. Vi mødes i Pometet. 

Lørdag d. 3/9 

Kl. 10:00 – 12:00 

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

Onsdag d. 14/9 

 

Indlevering af cider til ciderkonkurrencen 

Deadline for indlevering af cider til ciderkonkurrencen 2022. Se mere på 
hjemmesiden om deltagelse i konkurrencen      

Lørdag d. 24/9 

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. 8/10 

Kl. 9:00 -? 

Store plukkedag  
Vi mødes i Pometet. 

 
 

http://www.aebletsby.dk/
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D. 15/10 – 21/10 Æblefestival www.aeblefestival.dk 

 

Lørdag d. 15/10 

Kl. 10:00 – 16:00 

Æblefestival på ”Den Røde Plads”, Rødding 

 Marked, foredrag, eksperthjælp og mostning af egne æbler 

Søndag d. 16/10 

Kl. 10:00 – 16:00 

Æblefestival på ”Den Røde Plads”, Rødding 

 Marked, foredrag, eksperthjælp og mostning af egne æbler 

Mandag d. 17/10 

Kl. 9:00 – 12:00 

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

Uge 42 Forskellige aktiviteter i forbindelse med festivalen 

Lørdag d. 5/11 

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. 12/11 

Kl:9:00 -? 

Store plantedag  
Vi mødes i Pometet 

Lørdag d. 19/11 

Kl. 10:00 – 12:00 

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

Hver mandag 

Kl. 9:00 – 12:00 

Pometet er åbent! 
Arbejdsgruppen modtager gerne besøg eller en hjælpende hånd. 

 

Mostegruppen  

 

I det nye år skal der arbejdes med vedligehold af 
maskinparken. Der skal indkøbes nye klæder til presserne, 
samt en ny pumpe til det store mosteanlæg. Muligheden 
for at tappe pasteuriseret most på glasflasker skal 
undersøges, i et forsøg på at nedbringe mængden af 
engangsemballage. Der er overdraget en stor presser og 
kværn til cidergruppen, som vi håber de får stor fornøjelse 
af. Ind i mostegruppen er trådt Søren Deker Høegh. Udover 
stor gastronomisk indsigt, besidder han også stor teknisk 
snilde. Der er dog stadig plads til flere med interesse i 
gruppens arbejde.  

Finn Mikkelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Skolebørn på besøg i Pometet 

Søren Høegh betjener tappeanlægget 

http://www.aebletsby.dk/
http://www.aeblefestival.dk/
http://www.aebletsby.dk/
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Out Ciderne  

 

Ih, hvor der altid er spænding og gode tider, når vi 
mødes i ciderklubben! Ja, på trods af at Corona stadig 
lægger et godt låg på mange udfoldelser, så er der 
stadig masser af aktivitet og gode timer i Cider-
klubben. I 2021 har vi selvfølgelig produceret en 
masse cider - både til foreningen og medlemmernes 
egne lagre. Vi har igen leget med nye metoder og 
eksperimenteret med smage. Vi har lavet Ice cider af 
frosne æbler fra 2020, vi har investeret i egefade, så vi 
nu har mange gode liter cider, der modner på store 
trætønder i Bumlehuset. Vi har arbejdet med 
klaringsmidler og "mudder" så degorgeringen bliver 
endnu mere vellykket når vi skal til det. Det bliver SÅ 
spændende når flaskemodningen er ovre, så vi kan 
smage på den færdige vare. Det betyder jo at vi kun 
har færdige cidere fra 2020, men at vi selvfølgelig 
også smager på vores halvfærdige cidere, så vi 
løbende kan følge med i smagsudviklingen - ja, og om 
de nu får lavet de bobler vi alle så godt kan lide :-) 

Vi har også arbejdet med eddike siden 2019, og det er 

blevet et supergodt produkt! Faktisk er vi ret stolte af 
smagen og vi får rigtig gode tilbagemeldinger fra vores 
kunder. Det er ren Win-win at kunne videreforædle på 
en cider, som vi først troede var lidt ringe, og at det så 
bliver til en virkelig smagfuld eddike - det er ren stop 
madspild/cirkulær økonomi/bæredygtighed og sund 
fornuft - og så smager det forrygende med en dejlig 
lang eftersmag af egefad. 

Af sjove offentlige aktiviteter har vi igen i 2021 afholdt 
2 ciderworkshops med interesserede gæster. 

 

 

Vi har planlagt virksomhedsbesøg, som desværre blev 
aflyst, vi har afholdt en super ciderkonkurrence med 
kombattanter fra hele Danmark - faktisk må vi 
medlemmer af ciderklubben se os slået af flere gode 
producenter, hvilket bare gør os endnu mere ivrige på 
at lave et endnu bedre produkt. Vi kommer stærkt 
tilbage næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til festivalen i 2021 havde vi udvidet ciderområdet til 
endnu mere cider og æblealkoholiske dejlige drikke. Det 
var rigtig fint at vi fik så mange producenter til Rødding 
med alle deres spændende produkter - og ligeledes så 
mange gæster som var meget interesserede i at høre 
om og at prøve hvad æbler også kan bruges til. 
Festivalen var også et godt sted for Ciderklubben at vise 
hvad vi kan - både med cider og eddike - men også med 
sjove aktiviteter som degorgering og andet spas og 
festligheder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt i alt vil vi bare udbringe en stor SKÅL for at være en 
del af en rigtig dejlig æbleforening, hvor der er plads til 
os alle - også os som vi kender som Out Ciderne :-) 

 

Maureen 

hygge i Bumle 

Maureen demonstrerer degorgering 

Der stikkes om og tilsættes honning eller sukker 

http://www.aebletsby.dk/
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Pometgruppen  

 

Så gik endnu et år hvor pometet holdt sig 
coronafri. Vi gennemførte planlagte 
arrangementer og mødtes hver mandag. Det 
planlagte espalierområde rundt om shelteren 
blev anlagt. Der blev gravet dybe render som blev 
fyldt op med kompostjord, og det så ud til at 
bekomme de nye træer vel, da de vækstede godt 
hen over sommeren, og man kunne begynde at 
danne sig et billede af slutresultatet. 

 Den dårlige jord i nogle af områderne er fortsat 
en kamp, men vi har i skrivende stund fået et læs 
hestemøg, som skal spredes ud ved de dårligst 
stillede træer. 

For første gang solgte vi æbletræer til 
æblefestivalen i samarbejde med Bo Stampe. Det 
gav et pænt salg og gav et fingerpeg om, hvilke 
æblesorter vi nu her i marts skal pode ekstra af.  

 

Vores Podekursus 5/3 har allerede nu pæn 
tilslutning og 19/3 poder vi ca. 300 nye træer til os 
selv 

Læhegnet mod nord, som består af Aroniabuske 
yderst og flere rækker kastanjetræer inderst, fik 
beskåret den yderste række træer, så Agonierne får 
noget mere lys. Arbejdsindsatsen er bestemt ikke 
blevet mindre efter Pometgruppen har fået 3 nye 
medlemmer. Herligt.  

  
Flemming Jensen 
 

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

Markedsføringsgruppen  

 

Den planlagte Rødding film blev færdig i efteråret og 
kan nu ses på https://roddingby.dk  

Der blev desuden brugt en del kræfter på 
markedsføring af Æblefestivalen, foreningens 
hjemmeside samt festivalsiden. I øjeblikket arbejdes 
der på en plan for dette års begivenheder, som bliver 
lagt på FB og hjemmesiden, efterhånden som de 
nærmer sig. 

Der blev endvidere lavet skilte til beplantningerne 
rundt omkring, så man kan se, hvordan man skal 
forholde sig til de æblerne; må de smages, plukkes 
eller er de private. 

 
Vi har stadig brug for folk, som har lyst til at være med 
til at fortælle den gode historie om ”Rødding 
– Æblets By i Salling”, så 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 en af os: 
Linda Graversen Jensen, tlf.30 29 14 47 / mail 
ligj@storstenen.dk eller 
Mette Plougmann: mail: 
metteplougmann@hotmail.com. 
 
Linda G. Jensen 

Bålhygge under vores "Smag på Rødding" i forbindelse 
med Kulturugen 2021 

Shelteret med bålplads kan benyttes 

http://www.aebletsby.dk/
https://roddingby.dk/
mailto:ligj@storstenen.dk
mailto:metteplougmann@hotmail.com
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Festivalgruppen  

 

Æblefestival 2022 

Til efteråret er det tid igen! Her finder den 
traditionsrige Æblefestival sted, som et 2-dages 
event, ligesom sidste år. Så kom og vær med, du 
vil få en masse sjove oplevelser og ny viden om 
det vi alle sammen kan lide, æbler i alle 
afskygninger. Om det så er i form af most, cider, 
bagværk eller rå er underordnet, så længe det 
drejer sig om æbler. Der er også rig mulighed for 
faglig viden, f.eks. sortsbestemmelse og vi holder 
fast i konceptet med foredrag om æbler på et 
højt fagligt niveau.  

 

 
 

Takket være stor opbakning fra stadeholdere og 
streetfood aktører begge dage, bliver der igen 
masser af muligheder for at handle spændende 
produkter og når sulten melder sig, bliver der 
også rig mulighed for at finde spændende mad 

 

 
Foredraget med Lone Landmand var et tilløbsstykke 

 

  
Nogle af vore fantastiske frivillige betjener det store anlæg 

Det bliver igen en festival for store og små, unge og 
gamle, og med masser af aktiviteter. Det store 
mosteanlæg vil også stå klar på pladsen, så man 
kan få mostet egne æbler.  

 

Der er plads til endnu flere hjælpere, både før og 
under eventen. Så har du lyst til at være med på 
holdet, så meld dig til en af os i festivalgruppen. 

Vi hører også gerne fra dig, hvis du har ideer eller 
forslag til nye aktiviteter.   

Det hele finder sted i weekenden 15. og 16. 
oktober 2022 på Den Røde Plads i hjertet af 
Rødding. 

 

De bedste festivalhilsener.  

Karsten Villadsen 

 

Mostning i børnehøjde er et hit! 

http://www.aebletsby.dk/
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Beplantningsgruppen  

 

Forud for Æblefestival ‘en 2021 plukkede vi 2 
trailerfulde æbler til mostning ved Storstenen og 
Atletikbanen. 

I november efterplantede vi langs cykelstien ved 
Grundvadvej og langs Frilandsvej (ca.75 træer). 

Vi nyplantede et hjørne af Arne Bisgårds mark bag det 
gamle Kiba og Søren Thomsens Maskinforretning  

(45 træer) for en dels vedkommende genplantet fra 
Volsheden. Træerne vil blive offentligt tilgængelige.  

 

Endelig har vi i december udleveret 50 træer til 
udplantning hos Finn Mikkelsen langs Nørremarken. 
Disse træer er ikke offentligt tilgængelige, men der er 
lavet aftale om, at den frugt ejeren ikke selv bruger 
tilfalder pometet. 

Vi har bestilt grundstammer og klippet podekviste til 
fremstilling af 200 nye træer. De 50 af disse skal 
plantes langs en sti fra Elmevej til Pildam. Resten skal 
plantes ud langs veje og stier. 

 

 

Der er stadig plads til nye træer langs cykelstien mod 
Lem. Her vil vi forsøge at plante decideret vind-
faste sorter som Bramley, Redfree, Elstar og Rubinola. 
Hidtil har vi bestræbt os på at plante gamle sorter, men 
det er muligt, at nogle af de nye sorter egner sig til 
vindudsatte steder. Det vil vi prøve at finde ud af. Af 
kommende aktiviteter har vi planlagt 
beskæringsdage 12. marts kl. 9-12 og 18. juni kl. 9-12. 
Der er er Store Plukkedag 8. oktober og Store Plantedag 
5. november. 

 

På Beplantningsudvalgets vegne 

Jakob 

 

Bestyrelsen 
 

 

Sammenhold. Hårdt arbejde. Nytænkning. 
Vedholdenhed. Æbleglæde.  
Det gjorde 2021 til et år med medlemsfremgang, en 
succesfuld todages festival og en masse fokus på 
Rødding som Æblets by fra lokale, besøgende, 
eksperter, presse, æbleinteresserede. Ja, og masser 
af aktivitet året rundt, en ny æblelund og en 
førsteplads i Skive Kommunes konkurrence om 
Årets Rent Liv historien. Samtidig er et forventet 
mindre underskud vendt til et lille overskud på 
bundlinjen.  
Og det alt sammen i en Coronatid.  
Vores arbejde med at passe og udvikle Pometet 
som international genbank, frugtlund og arboret –  

 

og som mødested, udflugtsmål og 

eksperimentarium - er for første gang kommet på det 
kommunale budget. Vi er ikke i mål, men den 25, januar 
2022 vedtog Økonomiudvalget at forlænge den 
oprindelige aftale med ét år. Nu lægger vi budgetønsket 
ind (igen), så vi kan få fast grund under fødderne i årene 
frem. 

Fremtiden kommer til at byde på mere æbleglæde, mere 
mosteri, mere cider, mere synlighed og flere aktiviteter i 
en forhåbentlig stadig åben tid. Fremtiden kommer også til 
at handle om visioner, potentialer, valg, og om fravalg. 
Men vi kan meget mere med flere hænder og hoveder. For 
som vi ikke kan minde om for tit, er det æblerne og aktive 
medlemmer, der rygraden.  Så kom med i dag! 
 

• i Pometgruppen – kontakt Flemming Jensen på flemjen083@gmail.com 
• i Beplantningsgruppen – kontakt Jakob Fløe Nielsen på  j.floee.n@gmail.com 
• i Mostegruppen – kontakt Niels Futtrup på kennelfuttrup@gmail.com  
• i Ciderklubben – kontakt Maureen Sørensen på maureensorensen@gmail.com 
• i Festivalgruppen – kontakt Karsten Villadsen på karstenvilladsen@yahoo.com 
• i Markedsføringsgruppen – kontakt Linda Graversen Jensen på ligj@storstenen.dk 
 

http://www.aebletsby.dk/
mailto:kennelfuttrup@gmail.com
mailto:ligj@storstenen.dk

