
 

 

Vil du være med til at lave 
æbletræer? 

 

Kom og vær med på vores åbne podedag 

Lørdag d. 11. april kl. 10.00 – 12.00 

I Kokkedal Klub på Broengen 2A 

 

 

Podning – en gammel teknik, som er nem at lære. 

Podning er en meget gammel teknik der er beskrevet i det gamle 

Grækenland allerede 300 år før vores tidsregning. 

Det er en metode, hvor man hurtigt kan lære at lave sine egne 

æbletræer. 

Podning sker ved at sætte en lille kvist, fra en æblesort som man 

godt kan lide, på en grundstamme.  

 

Målet er flere frugttræer og bærbuske i Kokkedal. 

Vi håber at der er en del som har lyst til at lave egne æbletræer både 

til haven, terrassen og vores fælles udearealer i grundejerforeninger, 

ejerforeninger, boligforeninger eller på vores fælles kommunale 

arealer. 

Flere har nemlig givet udtryk for et ønske og et håb om at Kokkedal 

kunne blive et ”grønt spisekammer”, med bl.a. mange flere 

frugttræer og bærbuske. 

Derfor har vi lavet dette lille kursus / arrangement, hvor vi inviterer 

dig og din nabo til selv at være med at lave æbletræer. 

 

Det kræver ingen forudsætninger at deltage! 

Vi har sørget for:  

 En rutineret æbleentusiast til at vejlede os. 

 Podekviste, podeudstyr og potter til at plante træerne i. 

 Grundstammer så vi både kan lave æbletræer på dværg- 

stammer, på stammer med middelvækst og på stammer  

der med tiden bliver meget store, som vi kender det fra  

gamle landbohaver. 

 

 

 

 

 



 

 

Vi vil i fællesskab lave æbletræer, så der er til både at få med hjem og til senere 

udplantning i vores lokalområde. 

Desuden vil der blive vist, hvordan man laver sin egne selvvandingskasser og 

udplantningspotter af avispapir. 

Arrangementet holdes i Kokkedal Klub på Broengen 2A, hvor vi bagved har 

mulighed for at lave en lille hegning til en fælles planteskole. 

 

Alle er velkomne og den eneste forudsætning for at deltage er, at man har lyst! 

Derfor – kom og vær med!  

Og tag din nabo med!  

Hvis du vil vide mere så kontakt: 

Biblioteket:  

Flemming Mikkelsen – Tlf. 72565477  

 

Klimatilpasning Kokkedal:  

Ejvind Mortensen – Mobil: 22285219 Mail: ejmo@Fredensborg.dk 

 

Kokkedal På Vej:  

Majbrit Kronborg Mouridsen – Mobil: 22337813 Mail: mamo@3b.dk 

 

Med venlig hilsen 

Det grønne spisekammer i Kokkedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

http://www.ungfredensborg.dk/i+din+by/kokkedal/kokkedal+ungdomsklub

