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Æblebladet.
Uddrag fra bestyrelsens beretning for 2018
Julemarkedet på Sæbygård nogle få dage efter vores Vinterfest i 2017 blev på
mange måder skelsættende for aktiviteterne i 2018. Et af vores medlemmer
henvendte sig på vores stand og spurgte: ”Sker der ikke snart noget?” Han fik
forklaringen og svarede: ”Ja, men det må vi da gøre noget ved”. Og sådan blev det!
Tak til entreprenør Bo Andersen. For ”Bette
Bo” var det! Uden hans store hjælp var vi ikke
kommet i gang og blevet færdige i 2018. Siden
fulgte andre sponsorer efter med penge og
materialer til skolehaverne: HP Grus i Dybvad,
Roblon Fonden, Nordmark Maskinfabrik,
Friluftsrådet, Tømrerfirmaet Hugo Petersen,
Nordjysk VVS og Frederikshavn Kommune.
Havens Venner lavede arbejdet. Ca. 600 m2
fliser blev lagt, 1 km tømmer blev til 550 m2
højbede, og ca. 1.000 trillebørfulde jord blev
fyldt i dem.
Lokalplanen faldt på plads i slutningen af maj. Det blev en rigtig god lokalplan,
som tager hensyn til både naboers betænkeligheder og vores ønsker for havens
udvikling. Et meget vigtigt element i lokalplanen
er, at Paradishaven nu er fredet. Der kan nu
aldrig ske udstykning af den til parcelhuskvarter.
Den kan aldrig bortsælges. Den skal bevares
som det, den er: Nordeuropas største samling af
paradistræer.
Et andet meget vigtigt element er, at resten af
haven kan udvikles indenfor nogle meget
snævre rammer. Der, hvor vi ønsker at bygge, er
beskrevet meget specifikke byggefelter, som
skal overholdes både i areal, byggehøjde, farveog materialevalg mv.

Byggeriet af Servicebygningen startede i august, og Bålhytten kom til i
november. Begge byggerier er nu færdige og kan tages i brug til foråret. Stor tak
til vores byggeleder Carsten Kirkegaard.
Havevennernes fornemmeste opgave er at passe og vedligeholde haven. Det er
også sket i 2018! Og på samme måde, som de tidligere år. Haven står flot og
velplejet. Vi har de sidste to år samlet podekviste fra alle de træer, som er syge og
mistrives, og som vi forventer, vil gå ud. Det
drejer sig desværre om rigtig mange af de
gamle træer. Et arbejde vi løbende vil lave de
kommende år. Mange fra Torsdagsholdet har
været med på podekursus og deltager i denne
nye aktivitet. Vi har fået vores egen lille planteskole i Skolehaven. Vi har allerede
udplantet ca. 70 træer af egen produktion.
I vores skolehaver står der reservetræer, hvis
nogle af de udplantede træer mistrives og
skal udskiftes.
I planteskolen står også de mange roser, vi fik
foræret fra Virum. Planen er, at de skal udplantes i små grupper omkring
bord/bænkesæt i området nordøst for Madpakkehuset.
I foråret købte vi 10 nye bord/bænkesæt i vedligeholdelsesfrit plast. De er
doneret af Roblon Fonden, Sæby Produkthandel, Sæby Borgerforening og Hotel
Viking. Vi har netop fået doneret borde, bænke og bålsted til Servicebygningen og
Bålhytten af SparNord Fonden. Det lysner med siddepladser rundt om i haven.
Vi har et godt samarbejde med Hotel Viking. De har honning fra Nellemanns
Have på deres morgenbuffet og bruger vores
æbler i deres produkter, når det passer ind i
menuen. De er på den måde med til at
markedsføre Haven. Sæby Søbad, Madam
Smed og Torvets Kaffe og Chokolade sælger
også honning fra Nellemanns Have. Derudover
er Sæby Bryghus kommet på banen, som
aftager af æbler fra Haven. Bryghusets øl:
”Nellemann” blev i sommer kåret til ”Sæbys
øl”.
Vi er godt inde i varmen i Turistforeningen. Vi
deltager i deres destinationscaféer, hvor vi
besøger forskellige virksomheder indenfor turisterhvervet. Til foråret vil vi
arrangere et sådant møde Haven, så kan turisterhvervet for alvor se, hvad vi
gratis stiller til rådighed for byens børn, borgere og turister. Vi får også mere
opmærksomhed og taletid i Sæby turistfolder 2019. Formanden for Havens
Venner er udpeget som turistambassadør.

Projekt Aktivitetsplads er nu beskrevet i alle detaljer, og fundraiseren er ved at
søge midler hertil. Cirka 30 foreninger, institutioner, kommune og turisterhverv har
givet støtteerklæring til projektet.
Orienteringsklubben Vendelboerne donerede et komplet orienteringsløb til os..
Så nu har vi to gode muligheder for motionsløb i haven. Woob-løbet, som kræver
brug af en smartphone og nu et godt gammeldags løb med kort og kompas.
Æblebladet bliver fastholdt i nuværende form. Hjemmesiden opdateres og moderniseres løbende. Vores opslag på Facebook læses af et sted mellem 500 og
2.500 mennesker pr. gang. En enkelt gang har knap 9.000 været inde og læse. Vi
har også i 2018 skrevet indlæg svarende til ca. en halv side A4 pr. uge. Dette er
suppleret med en otte – ti billeder pr. gang. Vores hjemmeside, som indeholder
information af mere blivende karakter, var besøgt 26.372 gange i 2018. Det er i snit
72 gange om dagen. Tre gange i timen – døgnet rundt! Nellemanns Have er også på
Instagram og Tripadvisor. Ligeledes er pressetjenesten udviklet, så Nellemanns
Have ofte er omtalt i både den trykte presse som Nordjyske og Sæby Folkeblad, og i
de netbaserede medier Sæby Avis og Sæby Liv.
”De gamle gartnere” Henrik Arrildskov og Per Jensen var på besøg i august. De
lavede en udsendelse om haven, som blev bragt på TV-Fritid. En virkelig god omtale
af haven. Der er link til udsendelsen på vores hjemmeside.
Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i
2018 på 120.652 kr. Sammen med det årlige
medlemsbidrag, indtægter fra rundvisninger,
salg af honning, beløb fra vores pengesøjle,
samt sponsorstøtte til konkrete opgaver, har
det bevirket at vores økonomi fortsat hænger
nogenlunde sammen. Vi har fået sponsorstøtte
til vores bygge- og anlægsprojekter på ca.
950.000 kr. Hertil donationer i form af
arbejdskraft og materialer for ca. 200.000 kr.
Forårsfesten den 26. maj blev afholdt i
samarbejde med Sæby Folkedanserforening.
Paradisæbletræerne blomstrede, og der var pænt med udstillere og besøgende.
Forårsfesten i 2019 bliver den 25. maj!
Stor ros og tak til alle aktive frivillige, som fra alle hjørner bidrager til
vedligeholdelse og udvikling af haven og til udbredelse af kendskabet til stedet. Tak
til vores trofaste medlemmer. Tak til fondsbestyrelsen for godt og konstruktivt
samarbejde. Tak til Sæbygårdskolen og lærer Anne Bak for et godt, konstruktivt og
hyggeligt samarbejde.
Også tak til alle dem, som med anerkendende bemærkninger, likes på Facebook,
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 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.

Tilmelding på mail hansr-m@hotmail.com, tlf. nr. 7240960
senest den 4. april af hensyn til indkøb af mad og drikke.
Velkommen den 6. april
Venlig hilsen

KONTINGENTSATSER 2019:
Personligt medlemskab
Par
Foreninger
Forretning/virksomhed

100kr årligt
200kr årligt
300kr årligt
500kr årligt

Benyt vedlagte indbetalingskort eller overfør beløbet til foreningens
konto: 9012 456 806 2634. Mobilepay: 55 316
Husk at opgive navn og evt. medlemsnummer ved overførsel og mobilepay

Tak til vores sponsorer:

Aktiviteter 1. halvår 2019:

Nellemanns Haves Venner:
Haven:
Skolehaven:
Bord/bænkesæt Haven:

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

Hotel Viking, Meny, Håndværksbageren
Sæby Planteskole Nejsiglund
AT Frederikshavn
Roblonfonden, Sæby Produkthandel, Sæby
Borgerforening, Hotel Viking
Skolehaven - Anlæg:
Friluftsrådet, Bo Andersen Sæby APS, Nordjysk VVS
Roblon Fonden, Nordmark, Hugo Pedersen og Søn,
Henrik Poulsen og HP Grus, Frederikshavn Kommune
Servicebygningen - Byggeri: Realdania, Bo Andersen Sæby APS, Nordjysk VVS,
Sæbyg, Søren Jensens EFTF A/S, HEA Gulve Sæby,
Forsyningen, Farvebøtten Sæby, Spar Nord Fonden
Bålhytten - byggeri:
Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden, Bo Andersen
Sæby APS, Spar Nord Fonden, Roblon Fonden,
Shelterbyg
Nellemanns Haves Venner er online:
Hjemmeside: www.nellemanns-have.dk, her er også link til Facebook
Offentlig mail: mail@nellemanns-have.dk
Facebook: Nellemanns Have organisation
Instagram: @nellemanns
Bord-bænkesæt i Nellemanns Have
Vores bord/bænkesæt står til udskiftning. Vi vil
gerne investere i vedligeholdelses frie 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

Andre aktiviteter:
Lørdag d. 6. april: Havens dag
Arbejdsdag i haven. Se omtale her i bladet.
Lørdag d. 25. maj: Forårsfest i Nellemanns Have
Arrangeres i samarbejde med andre foreninger i Sæby
Søndag d. 9. juni: Pinsejazz i Nellemanns Have.
Se nærmere omtale i dagspressen og på Facebook
Sommerfest for aktive: Fredag d. 28. juni.
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:
Erik Nyholm Thomsen, Chr. Rhuusvej 9, 9300 Sæby
Tlf. 30 65 65 09
Email: erikthomsen9300@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Lone Daugaard, Nejsigvang 6, 9300 Sæby
Tlf. 28 89 27 04
Email: lonedaugaard2@gmail.com
Suppleanter:
Niels Christian Birkbak, Egevej 10, Gærum, 9900 Frederikshavn
Tlf. 20 68 14 46
Email: incbirkbak@webspeed.dk
Poul Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby
Tlf. 29 70 74 14
Email:kornblomst@9300net.dk

