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Æblebladet.
Etablering af skolehaver i Nellemanns Have er afsluttet! Frivillige fra
Nellemanns Haves Venner har nu afsluttet projektet, som har stået på i næsten tre år. Det eneste, der
mangler, er at så græs i stierne
mellem højbedene. Det sker til
efteråret. I efteråret 2015 blev
der ryddet et område på ca.
2000 m2 til formålet. I foråret
2016 etableredes midlertidige
højbede, så skolebørnene
kunne komme i gang med at så
og plante. Projektet havde på
det tidspunkt ingen penge til
mere permanente anlæg. Både
Sæbygårdskolen og Nellemanns Haves Venner søgte fondsmidler. Men det
var svært at skaffe nogen. I 2017 fortsattes med de midlertidige anlæg. Hen
mod slutningen af 2017 gik der hul på bylden. Friluftsrådet havde doneret en
sum penge tidligere på
året. Den lokale entreprenør Bo Andersen
”Bette Bo” gik i spidsen
og donerede arbejdskraft
i form af maskinstøtte til
gravearbejdet, skaffede
gratis belægningssten fra
Skagen Beton og formidlede kontakt til HP Grus
i Dybvad, som donerede
sand til gange og undervisningsplads.

Senere donerede Roblon Fonden og Nordmark Maskinfabrik også midler til
projektet. Nordjysk VVS og tømrerfirmaet Hugo Petersen & Søn meldte sig
også med donationer. Arbejdet gik i gang lige før jul 2017, men blev
forsinket af den strenge vinter i februar og marts. Fliser til gange og
undervisningsplads blev lagt i begyndelsen af april. Højbedene blev tømret
sammen i maj, og der blev efterhånden fyldt jord i alle bedene.
Skolebørnene kunne endelig begynde at så og plante i slutningen af maj. AT
Frederikshavn har netop doneret plæneklipper til kommende græs på
stierne. Her skal lyde en stor tak til alle sponsorer.
Skolehavernes samlede areal er ca. 1.800 m2. Heraf udgør højbedene ca.
550 m2. Der mangler fortsat borde og bænke til undervisningsområdet.
Disse koster ca. 60.000 kr. Donationer hertil kan indsættes på Nellemanns
Haves Venners konto: Reg. nr. 9012 konto nr. 456 806 2634 eller via
MobilePay 55316, mærket ”Skolehaver”.
Forårsfesten den 27. maj blev en stor succes!
Vejret var med os, og det store
antal besøgende skabte en
rigtig god stemning hele
dagen. Mange børnefamilier
havde taget mod invitationen,
så der var gang i den med
børneaktiviteter lige fra start
til slut. Alle var enige om, at
konceptet med aktiviteter og
boder for børnefamilier skal
fastholdes og udbygges. Det
gør vi så til næste år!
Se alle billederne fra dagen på
www.nellemanns-have.dk.
Tak til forårsfestens
sponsorer:
Danish Crown, Nordjyske Bank,
Super Brugsen, Sæby Apotek,
Sæby Planteskole, Meny,
Rema 1000, Skiold, Sparekassen
Vendsyssel, Søren Jensens
Eftf.,Håndværksbageren Gl.
Ålborgvej

Du er ikke til havearbejde – men vil gerne være med i arbejdet

Nye aktiviteter i Nellemanns Have.

Nellemanns Haves Venner søger 1-2 frivillige, der vil ordne vores toiletter fra
primo marts til ultimo oktober en gang ugentlig. Vi har brug for hjælp.
Du bestemmer selv, hvornår rengøringen passer ind i dine øvrige gøremål.

O løb med WOOP APP
Løbet starter ved Madpakkehuset. Løbet udnytter gps´en i din smartphone, så inden du starter
skal du downloade app´en i App-store eller
Google Play. Log ind med Facebook eller mail.
Tryk på ”Jagt” og find jagten ”Nellemanns
Have”. Tryk på start og jagten er i gang. Der er
10 poster rundt i Haven. En fin aktivitet, som er
blevet benyttet flittig her i sommer.

Mød op en torsdag formiddag kl. 10.00 eller
kontakt Hans Rødsgaard-Mathiesen, tlf. 7240 9601
Bord-bænkesæt i Nellemanns Have
Takket være sponsorer har vi kunnet indkøbe
10 stk. borde/bænkesæt til Haven. Tak til
Roblon Fonden, Sæby Produkthandel,
Borgerforeningen og Hotel Viking.
Vi mangler dog fortsat sponsorer til to sæt.
Prisen for et bord/bænkesæt er ca. 6.000 kr.

Orienteringsløb
Orienteringsklubben
Vendelboerne har doneret et
komplet orienteringsløb. De
har også tegnet et O-kort over
Nellemanns Have med
posterne indtegnet. Så meget
snart bliver det også muligt at
løbe orienteringsløb i Haven.
Stolperne er sat op, vi mangler
kun O-kortene

Alle bidrag modtages med tak.
Der vil blive monteret sponsorskilte på bordene,
når vi har sponsorer til alle 10 sæt.
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 2018:
Personligt medlemskab
100kr årligt
Par
200kr årligt
Foreninger
300kr årligt
Forretning/virksomhed
500kr årligt

Aktivitetsplads
Den lille Legepladsfabrik og Aktiv Fundraising arbejder på at skaffe midler
til vores kommende aktivitetsplads. Det bliver et aktivitetsområde for alle:
Børn, voksne, ældre, handicappede, motionister osv.
Til brug for fundraising har vi indhentet interesseerklæringer fra kommende
brugere.

Beløbet kan indsættes på foreningens konto: 9012 456 806 2634.
Mobilpay: 55 316

Det er en enorm interesse, der er blevet vist for den nye plads, som vi alle
glæder os til.

Husk at opgive navn og evt. medlemsnummer

Tak for alle de mange interesseerklæringer, som vi har modtaget

Lokalplanen blev vedtaget den 23. maj.
Lokalplanen giver mulighed for at udvikle Nellemanns Have, samtidig er
hele paradishaven blevet fredet. Nellemanns Haves Venner har selv været
med til at arbejde for denne fredning. Byggeri af Servicebygning med
handicaptoilet og grovkøkken kan nu gå i gang. Det første byggemøde med
håndværkerne blev afholdt d. 2. august og jordarbejdet går i gang i uge 32.
Nellemanns Haves Venner skal selv lægge fliser og stå for al malerarbejde
både indvendig og udvendig. Håndværkerne forventer, at byggeriet er
færdigt til efterårsferien – uge 42. Byggeriet er finansieret af midler fra
Realdania Underværker.

Bålhytte med 3 shelters bliver opstillet i ugerne 46 – 48. Den er finansieret
af Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden samt vores lokale entreprenør Bo
Andersen. Her skal Havens Venner også lægge fliserne til gulvet.
Så der bliver en travl sensommer/efterår for Havens Venner, der sammen
med byggeriet også skal passe og pleje haven og plante nye træer, hvor de
gamle er gået ud.

Aktiviteter 2. halvår 2018:
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:
Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe i Madpakkehuset. Der vil være folk fra de aktive,
der vil anvise forskellige arbejdsopgaver dagen i gennem.
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.

Afslutning skolehaver: Mandag d. 8. oktober
Havens dag: Lørdag d. 3. november
Arbejdsdag i haven. Se omtale her i bladet.
Vinterfest for aktive: Onsdag d. 5. december
Generalforsamling 2019: Torsdag d. 14. februar

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

Email: hansr-m@hotmail.com

Næstformand:
Maj-Britt Stehr, Vinkelvej 7A, 9300 Sæby
Tlf. 28 25 28 23

Email: majbrittstehr0@gmail.com

Kasserer:
Birthe Andersen. Kornblomstvej 28, 9300 Sæby.
Tlf. 30 11 12 62

Email: kornblomst@9300net.dk

Sekretær:
Tilmelding senest d. 24. oktober af hensyn til indkøb af mad og drikke
Mail: hansr-m@hotmail.com, tlf. nr. 72409601-30111262
Velkommen den 3. november
Venlig hilsen

Erik Nyholm Thomsen, Chr. Rhuusvej 9, 9300 Sæby
Tlf. 30 65 65 09

Email: erikthomsen9300@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

