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 Æblebladet. 

Uddrag fra bestyrelsens beretning for 2019 
    
2019 blev nok det nærmeste, vi kan kalde et ”normalt år”. Vi trængte til at slippe 

for store krævende udviklingsarbejder, så vi igen kunne koncentrere os om at passe 

og pleje haven. Samtidig var det en rar og dejlig følelse, at vi nu kunne sole os i 

vores succes med etablering af skolehaver, servicebygning og bålhytte.     Aldrig 

før havde Havens Venner fået så megen ros og anerkendelse som i 2019.  

Besøgstallet voksede. Madpakkegæster, fester, bryllupper, rundvisninger, 

skolebørn, cykelturister, spejdere, institutioner. Bålhytten har været booket over 

100 gange i perioden fra april, hvor vi åbnede, til årets udgang. Hertil kommer de 

rigtig mange gæster, der benyttede bålhytten uden booking.                  

Vi fik taget hul på grillpladsen, malet 

servicebygningen to gange. Redskabsskuret 

blev også malet og flyttet sidst på året.        

Det har været overordentligt svært at skaffe 

midler til projekt grillplads, men det lysnede 

til sidst, hvor Nykredits fond donerede 

150.000 kr. Vi har indhentet fornyede tilbud 

på tag til depotbygningen, så vi begynder 

byggeriet til foråret. Byggeriet bliver som 

medbyg af NHV.                                                                       

Det kniber meget med støtten til 

Aktivitetspladsen. Vi har indhentet 285.000 kr. 

Men der er lang vej op til de godt 2,3 mill. kr., som hele det samlede projekt koster.  

Et nyt spændende tiltag var Sommergrill. Det gennemførte vi tre gange sammen 

med Vinspecialisten, Sæby Bryghus og Klostergydens Fisk. Kæmpesucces både 

blandt turister og lokale. 

Vi vandt Nordjyske Banks nyindstiftede foreningspris. Tak til Sæbygårdskolen som 

indstillede os, og tak for det fremragende gode samarbejde, vi har, og som fortsat 

udvikles. Vi brugte halvdelen af prisen, som lød på 33.333 kr., på vores aktive 

medlemmer – blandt andet til en udflugt til Den jyske Rosenhave i Ålestrup og 

Blomstergården ved Viborg. Resten vil blive 

brugt på en grill og et bålsted på grillpladsen.   

Vi fortsætter vores podning af æbletræer, 

mange træer er blevet skiftet ud, flere er på 

vej. Rosenbedet er ved at få den helt store 

tur. Det har  i flere år set noget trist ud. Men 

nu håber vi, der kommer gang i roserne igen. 

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. Madam Smed og Torvets Kaffe og Chokolade sælger også honning fra 

Nellemanns Have. Derudover er Sæby Bryghus på banen, som aftager af æbler 

fra Haven. Bryghusets øl: ”Nellemann” blev i 2018 kåret til ”Sæbys øl”.  

Vi er også godt inde i varmen i Turistforeningen. Vi deltager lejlighedsvis i deres 

destinationscaféer, hvor vi besøger forskellige virksomheder indenfor 

turisterhvervet. I foråret var vi værter ved et sådant møde i haven. Vi fik også 

mere opmærksomhed og taletid i Sæby turistfolder 2019. Formanden for Havens 

Venner var udpeget som turistambassadør og optrådte i folderen!                                                                                                                    

Æblebladet bliver fastholdt i nuværende form. Vores opslag på Facebook ses af op 

til 2500 mennesker pr. gang. Vores hjemmeside bliver set i snit 80 gange i døgnet. 

Nellemanns Have er ofte omtalt i både den trykte presse som Nordjyske og Sæby 

Folkeblad, og i de netbaserede medier Sæby 

Avis og Folkebladet.  

Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i 

2019 på 123.547,33 kr. Vi har fået 

sponsorstøtte til vores bygge- og 

anlægsprojekter på ca. 450.000 kr. Hertil 

donationer i form af arbejdskraft og 

materialer. 
 

Forårsfesten den 25. maj blev afholdt i 

samarbejde med Sæby Folkedanserforening. 

Paradisæbletræerne blomstrede, og der var 

rekord med både udstillere og besøgende. Vejret var  med os.                   

Forårsfest i 2020 bliver lørdag den 16. maj.                                                                                                                

Vi har fået fire nye aktive medlemmer i 2019. Der bliver flere og flere opgaver, så 

der er behov for rigtig mange hænder.  



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. Vi 

er taknemmelige over den hjælp og støtte vores sponsorer og samarbejdspartnere 

har bidraget med. Tak til vores trofaste medlemmer, som med deres medlemsbidrag 

er med til at sikre havens fremtid. Tak til fondsbestyrelsen for godt og konstruktivt 

samarbejde og for fondens aktive og positive opbakning til Havens Venner. Tak til 

Sæbygårdskolen og lærer Anne Bak for et 

godt, konstruktivt og hyggeligt samarbejde. 

Tak til alle, der bidrager til at gøre Haven 

kendt. 
 

Med det, vi har nået indtil nu, og med de 

projekter, som vi fortsat har i støbeskeen, 

kan vi dog godt bruge flere hænder. Lad 

dette være en bøn om, at endnu flere – også 

af de yngre årgange - vil bakke op om det 

frivillige arbejde med at bevare og udvikle 

Nellemanns Have. 

 

Tilbud 

Eksakt Forsikring 

 

Svend Larsen fra Eksakt Forsikring, som Havens Venner har tegnet alle sine 

forsikringer hos, har givet Nellemanns Haves Venner følgende tilbud: 
 

En engangsydelse på 250 kr. pr. medlem, som får lavet et forsikringstjek. Pengene 

går til Foreningen, uanset om man bagefter er kunde hos Eksakt. 
  
Eksempelvis 20, som ønsker forsikringstjek, giver Foreningen 5.000 kr. fra Eksakt. 
 

Bliver man kunde, vil Svend efterfølgende yde 100 kr. pr. år til foreningen pr. 
kunde, så længe de er kunder. Så 20 kunder vil løbende give 2000 til NHV. 
 

Ring til Svend og oplys, at man er medlem af NHV og få lavet et forsikringstjek. 
 

Telefon: 70 70 75 79 eller 60 23 75 77 
Mail: sl@eksaktforsikring.dk 
 

Gælder kun nye kunder, ikke de, som allerede er kunder hos Eksakt nu. 
 

 
Husk at opgive navn og evt. medlemsnummer  
 

Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe i Kernehuset. 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.                                        
Arbejdsdagen slutter med frokost kl. 13. 

             
 

Tilmelding på mail hansr-m@hotmail.com, tlf. nr. 7240960                                                            
senest den 26. marts af hensyn til indkøb af mad og drikke. 

Velkommen den 28. marts                                                                                      
Venlig hilsen 

 
KONTINGENTSATSER 2020: 

Personligt medlemskab 100kr årligt 
Par                                 200kr årligt 
Foreninger  300kr årligt 
Forretning/virksomhed 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  

mailto:sl@eksaktforsikring.dk
mailto:hansr-m@hotmail.com


 
Tak til vores sponsorer i 2019: 
 
Forårsfesten: Danish Crown, Nordjyske Bank, Super Brugsen, Sæby Apotek, Meny, 

Rema 1000, Skiold, Søren Jensens Eftf., Håndværksbageren. 

Foldere om Haven: Cykelgården Sæby, Lyngs Bogtrykkeri, Turisthus Nord, 

Lanternen. 

Nellemanns Have:  Sæby Havekreds, Frederikshavn City Rotary Club,                

Roblon Fonden, Bygma, Bette Bo, Farvebøtten, Bouet Skilte, Nordjysk VVS, 

Understed Makinstation, Understed Vognmandsforretning, Hjortlund Gravørteknik, 

Sæby Planteskole Nejsiglund, Lions Club Sæby, Jørgen Agerbæk, Studsgård Sejl 

Frederikshavn. 

Nellemanns Haves Venner: Hotel Viking, Håndværksbageren, Meny, Frk. Madsen. 

Private sponsorer.    

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 
Vi mangler bord-bænkesæt flere steder i 
Haven.  
Vi vil gerne fortsætte med 
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. 7.000 kr.  
Donerer du et helt sæt, får du et stålskilt med dit navn/firmanavn monteret på bordet 
 
 
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  
 

Aktiviteter  2020: 
 

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: 

Lørdag d. 28. marts: Havens dag. 

Arbejdsdag i haven. Se omtale her i bladet. 

Lørdag d. 16. maj: Forårsfest i Nellemanns Have.                                                                                    

Arrangeres sammen med andre foreninger i Sæby. 

Sommerfest for aktive: Torsdag d. 25. juni.  

Grillaftener: 7. juli, 21. juli og 18. august. 

Arrangeres i samarbejde med Klostergyden, Vinspecialisten og Sæby 

Bryghus. 

Vinterfest for aktive: Onsdag d. 25. november. 
 

BESTYRELSEN: 

 

Formand: 

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

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

Næstformand: 

Lisbeth Haven Hedegaard, Nejsiggyden 14, 9300 Sæby. 

Tlf. 28 71 61 95           Email: havenhedegaard@hotmail.com 

Kasserer: 

Birthe Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby. 

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

Sekretær: 

Erik Nyholm Thomsen, Emilievej 12, 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 

http://www.nellemanns-have.dk/
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