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Æblebladet.
Bestyrelsens beretning for 2015

Vi har investeret i nye maskiner dels til erstatning af udslidt materiel og dels for at
gøre arbejdsdagen lettere for vores frivillige. Bestyrelsens helt klare holdning er, at
den aktive frivillig arbejdskraft skal have de absolut bedste arbejdsvilkår. Andet
kan vi ikke være bekendt! Derfor holder vi løbende øje med, hvad vi kan gøre for
at lette arbejdet i hverdagen.
I foråret købte vi to ”multimaskiner”. Disse kan med forskelligt udskifteligt værktøj
bruges som grensav, hækkeklipper, fræser, kantskærer og buskrydder – dog ikke
på en og samme tid. Meget fleksible maskiner, der med forlængerarm kan arbejde
helt op i ca. fire meters højde som fx grensav.
I efteråret købte vi endnu en plæneklipper. Ikke til erstatning for den gamle, men
som supplement og til at slå græs, som ikke skal klippes helt så tæt, som på
stierne. Ved samme lejlighed solgte vi vores gamle skivehøster.

2015 har været endnu et travlt år for Nellemanns Haves Venner med et aktivt virke
af de frivillige kræfter.
Vi kan konstatere, at Haven er reddet – nu skal den ”bare” bevares og udvikles, så
den bliver endnu mere indbydende og attraktiv for de nuværende og kommende nye
brugere! Heri ligger fortsat en meget stor arbejdsopgave.
Vi forsøger, så godt vi nu kan, at vedligeholde bede, slå græs, buskrydde, fælde
træer, rense stierne, klippe hække, passe roser, male hvor der trænges og holde
orden ved Lises pavillon, madpakkehuset og de andre attraktive tilholdssteder. Det
er en meget stor opgave for de relativt få aktive frivillige, der bruger meget af deres
tid i Haven. Men det lykkes fortsat.
Mange af de nyplantede paradisæbletræer klarer sig godt.
Alle æbletræerne har i efteråret fået tilført kalk og kieserit.
Vi er i gang med en større beskæring af de gamle æbletræer, ligesom vi har fjernet
ukrudtsdug, som blev lagt ud under træerne tilbage i 2009 og 2010. Der er nu bar
jord under disse træer. Den prøver vi at bevare, for at træerne kan trives. Det viser
sig desværre også, at mus og snegle trives godt under ukrudtsdugene, så vi skal
finde løsninger i det kommende år, så vi kan skabe og bevare den bare jord under
træerne. Det gælder også de nyplantede træer. En meget, meget stor – men
nødvendig - opgave. Der er jo over 1.000 træer i alt!

Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i 2015 på 116.890 kr.,
En vigtig indtægt er det årlige medlemsbidrag fra de ca. 300 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 fortsat
hænger sammen og ikke er så ringe endda.
Bestyrelsen har i 2015 afholdt seks 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 fire møder sammen med Fondsbestyrelsen.
Årets store oplevelse var Havens 90 års fødselsdagsreception den 15. maj. Mange
havde taget imod invitationen til denne festdag, heriblandt ca. 40 efterkommere af
familien Nellemann. Det var en festdag, hvor solen stod højt på himlen.
Samme dag kunne vi også præsentere bogen: ”Paradisæbler – smagen af
Nellemanns Have”.

Tre års arbejde beskrevet i bogform. Bogen er siden blevet delt ud til Havens
medlemmer, Kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune, fondsbestyrelsen,
presse og fagpersoner med fokus på have og fødevarer, biblioteker i Frederikshavn
og Viborg kommune, journalister, undervisere og andre med interesse for
paradisæbler og sikring af plantegenetiske materialer.
Omtalen i forskellige tidsskrifter og dagblade bl.a. Gartnertidende, Jyske Vestkysten
og Nordjyske Stiftstidende har gjort, at mange fagfolk viser interesse for bogen her i
landet og nu også i Norge.
Forårsfesten den 16. maj blev afholdt i samarbejde med andre foreninger i Sæby.
Vejret var ikke med os, så dagen blev en våd affære. Det betød, at der ikke var så
mange gæster til dagens aktiviteter. Vi besluttede efterfølgende, at festen
selvfølgelig også skal gennemføres i 2016. Og det bliver den, den 21. maj!
Fest var der også, da de aktive frivillige afholdt sommerfest i teltet i haven og
vinterfest, som fandt sted i Sæby Bowlingcenter.
Her er god mad, hygge og samvær i højsædet. Det er foreningens beskedne tak for
den overordentlige store indsats, der ydes henover året.
Der er i årets løb iværksat flere tiltag om nye aktiviteter og samarbejder om projekter
i Nellemanns Have. Ikke alt er lykkedes, men mange gode tiltag har set dagens lys.
Vi har indledt et samarbejde med Sæbygårdskolen om etablering af skolehaver.
Projektet, som er et landsdækkende skoleprojekt, hedder ”Fra Haver til Maver” og
sætter fokus på økologi, dyrkning af afgrøder, sundhed, bæredygtighed og meget,
meget mere. Sæbygårdskolen er godt i gang med etableringen. Vi støtter op med
oprydning og skovning, så der bliver god plads til skolehaverne. Vi hilser den unge
generation hjertelig velkommen i Haven. Ungdom giver liv og samtidig med deres
aktiviteter, er det vores håb, at de vil udvikle en ansvarsfølelse for hele Haven, så de
fremadrettet også vil bruge Haven i fritiden og værne om den som et aktiv - også for
dem.
Et andet projekt, som netop er søsat, er etablering af markerede vandre- og
løberuter gennem Haven. Sæby Løbeklub er tovholder på dette projekt, som har til
formål at etablere et antal markerede ruter rundt i vores by og nære opland, alle med
udgangspunkt fra havnen. Herved kan både turister og lokale opleve hvilke
herlighedsværdier, vi har her i Sæby. Vi forventer, at ruterne er etableret i løbet af
foråret.
To projekter er desværre ikke blevet til noget – endnu. Nemlig etablering af strøm
ved Madpakkehuset og den store plæne samt etablering af et handicaptoilet i
Paradishaven oven for skrænten. Vi kom desværre ikke i betragtning ved de fonde,
vi ansøgte om hjælp. Dette betyder ikke, at projekterne er opgivet. Tværtimod! Vi er i
fuld gang med at angribe dem fra andre vinkler.
I årets løb har vi fået ejerne af Nellemanns Have tættere ind på livet. Nic.
Nellemanns Fond, som tidligere var registreret i Aalborg og forankret i firmaet
Nellemann, er nu hjemmehørende i Sæby.
Mange af de tidligere bestyrelsesmedlemmer er erstattet af lokale Sæbykræfter.
Hertil to havesagkyndige, som har fulgt Havens Venners arbejde gennem mange år.

Dette vil – set under vores synsvinkel – medføre en stor bonuseffekt både for
Nellemanns Have og for Foreningen Nellemanns Haves Venner.
Vi har nu ejerne meget tæt på. Alle engagerede, ansvarlige og indforståede med at
bevare og udvikle Haven og medvirke til at tilvejebringe de fornødne ressourcer til
dette. Samtidig har fondsbestyrelsen klare holdninger til, hvordan Haven skal se
ud og vil – i samarbejde med Havens Venner – lave planer for dette.
Bestyrelsen for Havens Venner hilser dette meget velkomment. Vi har indtil nu
passet og udviklet haven ud fra vore egne bedste meninger og intentioner. Der har
ikke altid været enighed om retningen. I fremtiden vil fonden være meget mere
synlig og bestemmende for, hvad der skal ske.
Fondsbestyrelsen består nu af:
Ole Rørbæk Jensen
Hugo Weesgaard
Jens Chr. Christensen
Hans Ole Kalhøj
Torben Schoildan
Bjarne Jørgensen
Frederikshavn
Villy Mougaard
Viborg
Birthe Andersen
Hans Rødsgaard-Mathiesen

Kommunalbestyrelsen, Frederikshavn
kommune
Firmaet Nic. Nellemann
Advokaterne på Torvet, Sæby
Formand for Sæby
Handelstandsforening
Direktør Nordjyske Bank, Sæby
Havesagkyndig, tidligere
kommune
Havesagkyndig, Blomstergården,
Nellemanns Haves Venner
Nellemanns Haves Venner

Der er rigtig mange at sige tak til.
De aktive frivillige bærer en stor del af æren for, at haven er blevet kendt som et
særligt aktiv i Sæby.
Stor ros og tak til alle de aktive frivillige, som fra alle hjørner bidrager til
vedligeholdelse og udvikling af haven og kendskabet til stedet.
Vi er taknemmelige over den hjælp og støtte vores sponsorer og
samarbejdspartnere har bidraget med. Tak for det.
Tak til vores trofaste medlemmer, der med deres medlemsbidrag er med til at sikre
havens fremtid.
Tak til fondsbestyrelsen for jeres aktive og positive opbakning til Havens Venner.
Også tak til alle dem 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.
Med det vi har nået indtil nu og fortsat skal bevare, og med de projekter, vi har i
støbeskeen, kan vi dog være nervøse for, om vi er nok til at løfte opgaverne. Lad
dette være en bøn om, at endnu flere vil bakke op om det frivillige arbejde med at
bevare og udvikle Nellemanns Have.

Nellemanns Haves Venner er online:
Offentlig mail:
Ønsker du at modtage post fra Havens Venner på mail, så send en mail til følgende
adresse: mail@nellemanns-have.dk
Oplys dit navn i mailen, så vil vi fremover sende nyhedsbreve og anden information
til dig elektronisk. Du vil med tiden også modtage Æblebladet elektronisk, så du
både får et eksemplar med almindelig post og et med mail.
Hvis du vil skrive til foreningen, kan du benytte samme mailadresse:
mail@nellemanns-have.dk

Kom og hør om Haveplanerne
ved
Havevennernes dag
Lørdag d. 30. april
Nellemanns Haves Venner inviterer hermed alle, der har lyst og interesse, til en
festlig arbejdsdag i Nellemanns Have. Det er ikke kun for medlemmer. Alle er
velkomne! Vi skal have gjort haven klar til forår og sommer. Det er en opgave, der
kræver mange hænder. Mange flere end vi selv har.
Fra kl. 9.00 til ca kl. 16.00 er der aktivitet i Haven. Der vil være folk fra de
aktive, der vil anvise forskellige arbejdsopgaver dagen i gennem, så du/I kan
komme, når det passer ind i jeres dag.

Facebook:
Nellemanns Have er kommet på Facebook! Hensigten med dette er primært at nå
ud til medlemmer og lokalbefolkning samt formidle nyheder, bl.a. budskaber, nye
projekter, kommende arrangementer, stemningsbilleder fra haven samt at hverve
nye frivillige ildsjæle.
Find Nellemanns Haves Venner på Facebook –
søg blot på Nellemanns Have
Instagram:

Program:
Kl. 09.00 mødes vi i Madpakkehuset til morgenkaffe og rundstykker.
Kl. 12.00 er der frokost.
Kl. 16.00 slutter vi af med en grillpølse eller to.
Indimellem skal vi selvfølgelig arbejde: Hakke, skuffe, rive, klippe,
beskære, male, hygge, snakke, drikke kaffe og meget mere.
Vi er værter ved både mad og drikke hele dagen.
Tag praktisk tøj på. Medbring jeres eget haveværktøj: Rive, hakke, spade,
skuffejern, saks mv., og tag endelig jeres børn med. Der er også sjove opgaver til
dem.

Instagram er en form for et online fotoalbum, som bruges af ca. 20 % af den danske
befolkning. Det er et medie, som har til formål at formidle den gode stemning samt
havens smukke natur. Når der lægges billeder på Instagram, kommer de samtidig
ind på www.ditvendsyssel.dk.
På Instagram finder du Nellemanns Have under navnet: @nellemanns

Tilmelding på mail hansr-m@hotmail.com, tlf. nr. 72409601-30111262
senest den 12. april af hensyn til indkøb af mad og drikke.
Velkommen den 30. april
Med venlig hilsen

Aktiviteter 1. halvår 2016:
En gruppe frivillige arbejder hver torsdag formiddag i haven fra kl. 9:00.
Kom og hils på os og vær med. Der er mange former for arbejde. Kom og byd ind
med det, du kan bidrage med. Der er kaffe på kanden kl. 10:00.

Andre aktiviteter:
Havens dag: Lørdag d. 30. april
Arbejdsdag i haven. Se omtale her i bladet.
Forårsfest: Lørdag d. 21. maj.
Arrangeres sammen med andre foreninger i Sæby
Sommerfest for aktive: Lørdag d. 25. juni.
Foreningen Nellemanns Haves Venner fylder 10 år.
Stort tillykke til vores fødselarer. Freddy fyldte 70 år og Poul fyldte 80 år.
Stadig meget aktive i Nellemanns Have.

BESTIL EN GUIDET RUNDVISNING I HAVEN.
Turen varer ca. halvanden time og koster 400 kr.
Pengene går ubeskåret til havens drift.
Kontakt Birthe Andersen, tlf.30 11 12 62
Mail: kornblomst@9300net.dk

Dette fejres ved en fest i haven for aktive venner med partnere og indbudte
gæster.

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

Email: hansr-m@hotmail.com

KONTINGENTSATSER 2016:
Personligt medlemskab
100kr årligt
Par
200kr årligt
Foreninger
300kr årligt
Forretning/virksomhed
500kr årligt

Næstformand:

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

Birthe Andersen. Kornblomstvej 28, 9300 Sæby.

Jette Hansen, Stationsvej 3A, 9300 Sæby.
Tlf. 27 52 98 60

Email: jh_oplevelsesdesign@hotmail.com

Kasserer:
Tlf. 30 11 12 62

Email: kornblomst@9300net.dk

Sekretær:
Lisbeth Hultfeldt, Jernbanealle 8, 9300 Sæby
Tlf. 27 45 79 97

Email: Hultfeldt@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem
Solveig Christensen, P. Skadesvej 11, 9300 Sæby
Tlf. 20 81 15 70
Email: piasolveig@yahoo.dk

