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Æblebladet.
Kære Alle
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014.
Bestyrelsen har i 2014 afholdt 8 møder, derudover har vi deltaget i planlægningsmøder
omkring forårsfesten sammen med andre foreninger og været repræsenteret i forskellige
udvalg og arbejdsgrupper, i forbindelse med forårsfesten.
Vi har desuden deltaget i 2 møder sammen med Fondsbestyrelsen. De giver udtryk for
anerkendelse af et positivt samarbejde, deres afhængighed af Nellemanns Haves venner og
roser i øvrigt frivilligarbejdet i høje toner.
Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i 2014 på 108.695 kr.
En vigtig indtægt er det årlige medlemsbidrag fra de ca. 200 medlemmer af foreningen.
Sammen med indtægter fra rundvisninger, salg af honning og beløb fra den nyoprettede
pengesøjle i haven, har det bevirket, at vores økonomi ikke er så ringe endda.
2014 har været endnu et travlt år med aktivt virke af frivillige hænder.
Vi forsøger, så vidt det er muligt, året rundt at vedligeholde bede, buskrydde, rense stierne,
klippe hække, male, hvor der trænges, og holde orden ved Lises pavillon, madpakkehuset og
andre attraktive tilholdssteder.
Sommerens klima med sol, varme og tørke bevirkede, at vi har skullet vande rosenbedene 6
gange. Dertil pumpede vi vand fra den lille sø, men også søen var ved at udtørre på et
tidspunkt.
Trods senere angreb af svampesygdomme, står roserne pænere end nogensinde.
Efter anvisning fra Bjarne Jørgensen og Merete Møller, er der plantet om og nyplantet.
Samlingen af nyere og historiske roser, tæller nu 28 forskellige sorter.
De nyplantede paradisæbletræer klarede sig nogenlunde godt igennem tørke, og
frostmålerangrebet var knap så massivt i år. Kun et af de nyere træer er visnet, men af andre
årsager. Vi tror på, at forrige års etablering af rishegn og brændestabler og opsætning af
mange fuglekasser er begyndt at gøre sin virkning mod angreb af skadedyr.
Med henblik på træernes trivsel fik vi sidste år taget jordprøver, som viste mangel af
forskellige næringsstoffer. Alle æbletræerne har i efteråret fået tilført kalk og kalium, og
nogle områder har fået tilført fosfor og magnesium.
Registreringen af de mere end 1000 æbletræer er afsluttet.
Hvert træ i haven har fået eget nummer. Vi kender navn og afstamning på de nyplantede
træer, og Margit og Villy Mougaard arbejder på at sætte navn eller oprindelse på de gamle
træer.

Det er første gang siden 2010, vi har haft en pause med genplantning af nye
paradisæbletræer. Men arbejdet vil fortsætte i de kommende år med at erstatte udgåede
træer og med at gøre havens originale samling af sorter komplet.
Mange tror, haven ligger stille om vinteren. Men tværtimod – her er der meget at udrette
med det, vi ikke når på andre tider af året.
Det er en stor opgave med beskæring af de mange æbletræer, og der har været en del
arbejde med oprydning efter stormfald.

Det kunne lyde, som om frivilligarbejdet drejer sig om det praktiske arbejde i haven. Det er
slet ikke tilfældet.
Haven er velsignet med mange gode kræfter, som tager vare på andre vigtige opgaver. F. eks
med at passe hjemmesiden, søge tilskud til forbedringer, smedeopgaver, rådgivning, GPS
registrering af æbletræerne, kortlægning af haven– for bare at nævne nogle få.
Året har været fyldt med aktiviteter og oplevelser af forskellig slags.
Vi har haft samarbejde med Sæbygårdskolen, hvor 2 femteklasser har været i gang med at
bygge insekthoteller til haven. Det var en festlig forårsdag i april, da vi sammen med lærere
og elever, satte 6 flotte hoteller op rundt om i haven. De forskellige, fantasifulde modeller,
som kan få enhver arkitekt til at blegne, bliver flittigt besøgt af eleverne, når de skal
undersøge hvilke beboere, der tjekker ud og ind på hotellerne.
Projekt ” Smagen af Nellemanns Have”, gik ind i den sidste omfattende fase.
Mange forskellige sorter blev igen i sensommeren afprøvet for deres egnethed i
husholdningen.
I årets løb er der efter smagstest udfyldt utallige spørgeskemaer med svar på om frugten er
egnet til snaps, gele, marmelade, råsyltet, helsyltet, frisk frugt m.m.
Vi startede med smagstest for involverede i projektet ved sidste års generalforsamling.
Derefter gik afprøvningen videre med bidrag fra forårsfestens deltagere, og senere ved åbent
hus i Blomstergården og ”gamle sorters dag” på herregården Gl. Estrup.

Fest er der også, når frivillige med partnere afholder sommerfest i teltet i haven og en
vinterfest, som fandt sted i Sæby Bowlingcenter. Her er god mad, hygge og samvær i
højsædet.
Arnold Andersen har i flere år arbejdet på bogen om Nellemanns Have. Det var en stor dag
for alle, da den blev udgivet d. 24. oktober. En meget flot, velskrevet og indholdsrig bog.
Vi oplever besøg af et stadigt stigende antal gæster. Haven summer af liv om sommeren.
Det er besøgende fra hele landet, og rigtig mange turister har fundet vej til paradiset.
Der kommer også mange busser med besøgende, som har fået arrangeret en rundtur i
haven.
Også udenfor feriesæsonen ser vi ofte mange børn, skoleelever, løbere og vandrere.
Jo, Nellemanns Have er blevet et populært sted at være.
Selv om vi er nået dertil, hvor den omfattende renovering af haven er forbi, hvor det nu
mere er vedligehold af områderne, der tages hånd om, vil der stadig være behov for nye
forbedringer.
Vi har igennem årene oplevet velvillig respons fra sponsorer, når det gælder investeringer
til havens udvikling. I foråret har vi sat en pengesøjle op ved Lises Pavillon, sponsoreret af
Nordjysk VVS. Indholdet fortæller om tilfredse gæster, som på den måde siger tak for
vores arbejde. Roblon Fonden har igen støttet haven med et beløb, som gjorde det muligt at
opfylde et stort ønske om skiltning ved rosenbedene. Der er opsat et stort oversigtskort
over rosenbedene, som de ser ud nu sammen med Nic. Nellemanns håndskrevne tegning
over de originale bede fra 1936. Ved hvert rosenbed er der sat et skilt med sortsnavn og
oprindelse.
Endvidere har vi selv på vestsiden af Lises Pavillon investeret i et stort oversigtskort over
hele haven og havens GPSregistrerede æbletræer.
Holger Almholt har haft det store arbejde med udfærdigelse af kortet.
Alle de flotte skilte er lavet af Bouet Skilte.

Udstilling Gl. Estrup
Bedømmelse og udvælgelse er medvirkende til, at resultatet af de bedst egnede sorter af
paradisæbler vil være en del af den bog som udgives til foråret.
Forårsfesten d. 24. maj blev afholdt i samarbejde med 4 andre foreninger i Sæby.
Solen strålede, og vi oplevede det højeste antal besøgende nogensinde.
Der var liv på pladsen med munter underholdning, hvor 20 indbudte foreninger og
enkeltpersoner satte deres præg på festlighederne med en spændende og varieret række af
boder og telte.

Der er rigtig mange at sige tak til. Frivilligflokken bærer en stor del af æren for, at haven er
blevet kendt som et særligt attraktiv i Sæby. Stor ros til alle de aktive, som fra alle hjørner
bidrager til vedligeholdelse af haven og kendskab til stedet.
Vi er taknemmelige over den hjælp og støtte, vores sponsorer og samarbejdspartnere har
bidraget med. Og vi siger tak til vores trofaste medlemmer, der med deres medlemsbidrag
er med til at sikre havens fremtid.
Også tak til alle, som med anerkendende bemærkninger, tjenester eller gaver
motiverer til at arbejde videre med at gøre Nellemanns Have til et særligt sted at nyde – midt
i paradisets have og naturen.
VI HÅBER PÅ ET FORTSAT GODT SAMARBEJDE MED ALLE FREMOVER.
NELLEMANNS HAVE FYLDER 90 ÅR.
For 90 år siden erhvervede Nic. Nellemann sit første stykke jord i Sæby. Det blev
med årene til 8ha. En blomsterhave og frugthave blev anlagt til stor glæde for Familien
Nellemann, men også til glæde for alle de gæster, der igennem årene besøgte den flotte have.
Det vil vi gerne fejre ved en reception i Haven d. 15. maj fra kl. 11.00 – 14.00.
Ved samme lejlighed vil der blive navngivning af et træ, som Nic. Nellemann lavede og plantede
i haven for mange år siden.
Resultatet af vores projekt - Bogen: Paradisæbler, Smagen af Nellemanns Have vil blive
præsenteret. Villy Mougaard vil fortælle om projektet og præsentere bogen, ligesom der vil være
udstilling og smagsprøver af produkter fra projektet. Bogen udleveres gratis til alle foreningens
medlemmer ved receptionen eller forårsfesten – 1 eksemplar pr. husstand.

INVITATION
NELLEMANNS HAVE FYLDER 90 ÅR
Det vil vi gerne markere ved en reception i Nellemanns Have

Fredag d. 15. 05. 2015 - kl. 11.00 til 14.00
DAGENS PROGRAM:
Velkomst
Festtale v/ Vibeke Nellemann
Navngivning af træ v/Villy Mougaard
Præsentation af bogen:
Paradisæbler - Smagen af Nellemanns Have v/Villy Mougaard
Udstilling og smagsprøver af produkterne fra
Projekt Smagen af Nellemanns Have
Foreningen er vært ved et lille traktement
Hyggemusik v/ Erling Mehlsen og Helge Wittrup

BESTIL EN GUIDET RUNDVISNING I HAVEN.
Turen varer ca. halvanden time og koster 400 kr.
Pengene går ubeskåret til havens drift.

Aktiviteter 1. halvår 2015:

FEST I NELLEMANNS HAVE
Nellemanns Haves Venner kan nu tilbyde nyt telt og nye borde-bænkesæt, hvis du
ønsker at holde din næste fest i Nellemanns have.
Vennerne sørger for opstilling og nedtagning af teltet, borde og bænke, så du kan
koncentrere dig om festen.
Telt 6 x 8 m
opstillet 1.850,00kr
10 borde 0,80 x 2,20m
opstillet
40,00kr/stk.
16 bænke 2,20m
opstillet
20,00kr/stk.
Teltet bliver stillet op på Nordplænen nedenfor skrænten tæt på toilet.
Hvis du ønsker 2 toiletter samt strøm i teltet, kan vi tilbyde hele pakken for
i alt kr. 3.000
Kontakt Birthe Andersen, tlf. 98467414 - 30111262

Kom og hils på os og vær med. Der er mange former for arbejde -

KONTINGENTSATSER 2015:
Personligt medlemskab
100kr årligt
Par
200kr årligt
Foreninger
300kr årligt
Forretning/virksomhed
500kr årligt
VI MANGLER DIG I HAVEN
Vi har altid brug for friske nye kræfter til arbejdet i haven. Det kan være en speciel
opgave eksempelvis buskrydning, beskæring, hækklipning el. lign.
Vi glæder vi os til at se/høre fra dig. Du er ikke bundet af at kunne arbejde en
torsdag formiddag, der bliver også arbejdet på andre tidspunkter i haven.
Mød op torsdag formiddag, hvor vennerne er i gang og lad os få en snak om, hvad
du kan byde ind med

En gruppe frivillige arbejder hver torsdag formiddag i haven fra kl. 9:00.

også det lette. Og så er der kaffe på kanden kl. 10:00.

Andre aktiviteter:
15. 05. 15. Reception kl. 11.00 – 14.00. Nellemanns Have fylder 90 år
16. 05. 15. Forårsfest i Nellemanns Have kl. 10.00 – 16.00.
Festen arrangeres i samarbejde med andre foreninger i Sæby
27. 06. 15 Sommerfest for aktive

BESTYRELSEN:
Formand:
Hans Rødsgaard-Mathiesen, P. Skades Vej 13, 9300 Sæby.
Tlf. 72 40 96 01

Email: hansr-m@hotmail.com

Næstformand:
Jan Hermansson, Hørbylundvej 63, 9300 Sæby.

Eller kontakt:
Tove Kufa tlf. 51 90 95 50, Birthe Andersen 98 46 74 14 / 30 11 12 62

Tlf. 98 46 62 74

HJEMMESIDEN:
www.nellemanns-have.dk/venner
bliver jævnligt opdateret med nyheder og billeder fra aktiviteter i haven

Birthe Andersen. Kornblomstvej 28, 9300 Sæby.

Email: rosalina@dlgpost.dk

Kasserer:
Tlf. 98 46 74 14

Email: kornblomst@turbopost.dk

Sekretær:
Lisbeth Hultfeldt, Jernbanealle 8, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 45 97

Email: hultfeldt@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Anne C. Holmen, Langtvedvej 25, 9300 Sæby
Tlf. 25 76 61 31

Email: anneholmen25@gmail.com

