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   Æblebladet. 
 

 
Tak til Lions Club for veste til de aktive havevenner 

 

 
 

Et stort ønske om nyt arbejdstøj til de aktive har længe stået på ønskesedlen.  
Vores gamle fleecetrøjer er ved at være udtjente, og torsdagsholdet  er vokset.  
De nye veste var tiltrængte, så vi alle kunne væres ens klædte.                     
Takket være Lions Club, som donerede 25.000 kr., tøjforretningen MR og Bouet 
Skilte ser vi godt ud både forfra og bagfra. 

 

                        
 

Lokalplan for Nellemanns Have 

Siden sidste nummer af Æblebladet har vi modtaget støtte fra Realdania til 

servicebygning med handicaptoilet og grovkøkken. Vi fik de 505.000 kr., 

som vi søgte om. Til etablering af en bålhytte med shelter har vi i alt 

modtaget 225.000 kr. Disse bygninger 

skal ligge i tilknytning til skolehaverne 

og bruges af skolebørnene, når de er i 

Haven. Udenfor skoletid kan Havens 

øvrige gæster bruge faciliteterne. Her 

bliver plads til overnatning for ca. 20 

personer, ophold under tag for ca. 50 

personer, madlavning, indendørs bål 

og meget, meget mere.  

Et helt nyt projekt er under opsejling. 

Nemlig en totalrenovering og 

udbygning af vores legeplads. Den 

nuværende, som er nedslidt, er kun 

beregnet til børn i dagpleje- og 

børnehavealderen. Vores ønske er 

en legeplads, som også omfatter de 

større børn – op til ca. 5. klasse.  

Alle disse aktiviteter kan godt 

rummes i Nellemanns Have. Men vi 

skal have udarbejdet en opdateret 

lokalplan, som omfatter områdets fremtidige anvendelse. Den nuværende 

kommuneplan siger, at Haven er ”Rekreativt område med haveanlæg, park 

og lignende, beliggende i landzone”. Lokalplanen skal beskrive Havens 

fremtidige anvendelse, faciliteter og muligheder. Den skal også beskrive, 

hvad vi ønsker at bevare af de eksisterende anlæg, herunder beplantning 

som for eksempel Paradishaven og rhododendronbuske. 

Heldigvis er både kommune og politikere positive overfor udviklingen af 

Nellemanns Have. Vi er begyndt arbejdet med at lave lokalplanen sammen 

med kommunen. Det er en længere proces med både høringer af naboer og 

politiske behandlinger. Så det vil nok tage et lille års tid, før planen er klar 

og godkendt. Den tid er givet godt ud! Vi har nu mulighed for at 

gennemarbejde og optimere vore projekter samtidig med, at vi kan få den 

sidste økonomi på plads. 

Resultatet skulle gerne blive en lokalplan, som sikrer Nellemanns Haves 

udvikling og drift i mange år fremover. Dette til glæde og gavn for både 

lokale Sæbyborgere og turister.  
 



 

 

 

 Fra kl. 9.00 til kl. 16.00 

Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe i Madpakkehuset. Der vil være folk fra de aktive, 
der vil anvise forskellige arbejdsopgaver dagen  igennem.                                           

Du/I er velkommen, når det passer ind i jeres dag. 

Vennerne er værter ved både mad og drikke hele dagen. Tag gerne børnene med. 
 

                  
 
 

Tilmelding på mail hansr-m@hotmail.com, tlf. nr. 72409601-30111262                     
senest den 12. oktober af hensyn til indkøb af mad og drikke. 

 
 

Velkommen den 21. oktober 
Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Podekursus 

 

 
 
Vi har podet omkring 150 paradisæbletræer, ca. 3 til 5 af hver sort. Hvoraf ca.      
100 lykkedes. De sorter, der var svage podekviste af, er enten slet ikke slået an,  
eller kun ganske få. De sorter, der var fine podekviste af, er næsten kommet 100 
procent.  
Det var en oplevelse for vennerne at være med til at pode træerne og så 
efterfølgende følge deres vækst og om et par år plante dem ud til samlingen i 
Nellemanns have.  
Der er blevet luget og pillet vildskud her sommeren over, og der er god vækst i de 
små træer. 
 

        

 

mailto:hansr-m@hotmail.com


Forårsfesten 2017. 

Blev afholdt d. 20. maj., og vi kan gladeligt tilføje endnu en dejlig fest til vores liste af 
oplevelser. 

     

Vejret var med os, der blev spist, snakket, smilt, danset, leget osv. osv. Alt i alt en 
god dag sammen med udstillere, 
optrædende og gæster i haven .    

Tak til René Zeeberg der holdt en flot 
åbningstale. 

Tak til sponsorerne og alle der deltog på 
den ene eller anden måde.           
Velmødt i 2018.                  

 

Roserne i Nellemanns Have 

I august 2016 okulerede vi roser på 
Rosa multiflora. Vi forsøger at lave de 
roser, der mangler i bedene. Vi tager 
grene fra de friske roser og skærer 
øjne og sætter på den vilde rose. 
Desværre blev der kun 5 ud af 50. 
Bjarne vil forsøge at omokulere her 
den kommende tid.                 

Vi skal have kikket de gamle planer 
igennem og forsøge efterfølgende at 
skifte ud til de gamle hårdføre sorter, 
som Nellemanns havde plantet.         

Vi vil prøve løbende at okulere 
til eget brug, så vi kan 
genplante, når vi mangler. 

Vores roser bliver passet og 
plejet af vores flittige rosenpi-
ger. Mange står også med fine 
blomster i år.  

Vi glæder os til, vi kan få vores 
fine rosensamling fra Virum 
plantet ud i haven. Vores 
roseneksperter arbejder på at 
finde navnene på de mange 
sorter 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nellemanns Haves Venner er online: 

Hjemmeside: www.nellemanns-have.dk                                                               

Offentlig mail: mail@nellemanns-have.dk                                                     

Facebook: Nellemanns Have organisation                                                       

Instagram: @nellemanns 
 

Paradisæbler Smagen af Nellemanns Have 
 
Har du ikke fået din bog, kan den afhentes hos Birthe Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 
Sæby. Du kan også få den tilsendt. Det koster 60 kr. i forsendelsesomkost-ninger. 
Beløbet indsættes på foreningens konto eller mobilepay, se nedenfor.  
Tekst: Bog, husk navn og adresse evt. medlemsnummer. 
 
Bord-bænkesæt i Nellemanns Have 

 
 
Vores bord/bænkesæt står til udskift-     ning. 
Vi vil gerne investere i vedligehol- 
delsesfrie sæt af genbrugsplast. 
 
Vil du hjælpe os med et tilskud, er du 
velkommen til at indbetale din støtte   
evt. i forbindelse med indbetaling af 
kontingent. 
 

Alle bidrag modtages med TAK. 
 
Prisen for et bord/bænkesæt er ca. 6.000 kr. ved køb af 10 stk. 
 
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 
 
KONTINGENTSATSER 2017: 
Personligt medlemskab 100kr årligt 
Par                                 200kr årligt 
Foreninger  300kr årligt 
Forretning/virksomhed 500kr årligt 
 
Beløbet kan indsættes på foreningens konto: 9012 456 806 2634 eller 
Mobilepay 52 23 76 23 
 
Husk at opgive navn og evt. medlemsnummer                                                                                    

Aktiviteter 2. halvår 2017: 
 
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. 21. oktober 

Arbejdsdag i haven. Se omtale her i bladet. 

Vinterfest for aktive: Onsdag d. 29. november 

Generalforsamling 2018: 13. februar 2018 i Manegen 

Forårsfest 2018: Lørdag d. 26. maj 2018                                                              

Arrangeres i samarbejde med andre foreninger i Sæby 

 

BESTYRELSEN: 
 

Formand: 

Hans Rødsgaard-Mathiesen, P. Skades Vej 13, 9300 Sæby. 

Tlf. 72 40 96 01           Email: hansr-m@hotmail.com 

Næstformand: 

Jette Hansen, Stationsvej 3A, 9300 Sæby. 

Tlf. 27 52 98 60           Email: jh_oplevelsesdesign@hotmail.com 

Kasserer: 

Birthe Andersen. Kornblomstvej 28, 9300 Sæby. 

Tlf. 30 11 12 62           Email: kornblomst@9300net.dk 

Sekretær: 

Maj-Britt Stehr, Vinkelvej 7A, 9300 Sæby 

Tlf. 28 25 28 23           Email: majbrittstehr0@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Solveig Christensen, P. Skadesvej 11, 9300 Sæby  
Tlf. 20 81 15 70           Email: piasolveig@yahoo.dk 
 
Suppleanter: 
Lone Daugaard, Nejsigvang 6, 9300 Sæby 
Tlf. 28 89 27 04           Email: lonedaugaard2@gmail.com 
 
Poul Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby 
Tlf. 29 70 74 14           Email:kornblomst@9300net.dk 
 

http://www.nellemanns-have.dk/
mailto:mail@nellemanns-have.dk
mailto:kornblomst@9300net.dk
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