Skolebørnene havde hjemmeundervisning !!!
Sæby. 01. 08. 2020
NR. 25

Men….Så blev der åbnet op for en forsigtig genåbning af skolerne. 5. klasserne
indtog Haven på skift til dagens undervisning.

Æblebladet.
Coronavirus!
Nellemanns Haves Venner har besluttet at aflyse alle fælles arbejdsdage i resten af
marts.
Sådan lød meldingen til alle aktive d. 13. marts.

Men stille og rolig
genoptog vi arbejdet
omkring påske i sikker
corona afstand.
Der blev tid til besøg af
Skovbygaard. Flere
syge og døde træer blev
fjernet.

Nogle træer blev
valgt ud til lidt
fornyelse på vores
amputerede
legeplads

Så nu kører det
derudad!!!

Eleverne fik en fantastisk start på deres skolehaver. Vejret var med dem, elever og
lærere nød virkelig de dejlige omgivelser. Der var både dansk og matematik,
klargøring af egne bede og fællesbede. Der blev bl.a. lavet pandekager med
smagsprøver af overvintrende krydderurter.

Forårsfesten, grillaftener, sommerfest, havedag - alt måtte aflyses, men
folk blev og er fortsat kreative og bruger vores skønne have på mange
forskellige måder.

Havebilleder

Lise pavillon fik den helt store afvaskning i
Rodalon

Rigtig mange rykkede ud af deres vante
lokaler pga. af coronaregler og flyttede deres
træning og mødested op i Haven.
Der blev stillet net op til badminton,
madrasserne blev rullet ud til yoga og chi
gong.
Som en af trænerne har udtalt:
”Haven er en utrolig dejlig arena at få lov til
at dyrke yoga i. Her er god plads og smukke omgivelser, der hjælper en til at
finde en indre ro og
fordybelse.”
Skolebørnene fik mange af
deres idrætstimer henlagt til
Haven.
Folk tog i Haven med
madpakker og kaffe, her
kunne familierne mødes i
sikker coronaafstand.

Vores lille pige holdt flyttedag og kom frem
i lyset. Hun står nu flot og skuer ud over
rosenbedet og holder øje med Sæbytiden.

Der var gang i sort arbejde

Rosenbedet blev frisket op med nye
blomster

Hundene er måske blevet
luftet lidt oftere, dagpleje- og børnehavebørn er blevet endnu mere kendt med
stier, bakker og grønne områder. Stavgængere, folk på gåben, motionsløbere,
unge, gamle, ja, alle har nydt Haven som et fristed.
-Det er dejligt, at folk kan se mulighederne i Nellemanns Have og har
opdaget, at det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan
foretage sig i Haven.
Hvis alle tager hensyn og rydder op efter sig, vil Haven

Fast arbejde med lugning ved træerne.

Depotbygning

Nellemanns Haves Venner er online:
Sidste bygning i vores store projekt er
næsten færdig. Der var rejsegilde d.2. juli.
Huset rummer vintertoilet, depotrum til
elevernes haveredskaber m.m. samt plads til
brænde og brændekløvere.
Hele området hænger fint sammen med den
nye grillplads, hvor der er plads til 80
personer. Pladsen kan bruges af alle, da der
er både handicapvenlig grill og bålsted. Vi
oplever allerede, at vores gæster har taget
pladsen i brug.

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
Takket være sponsorer har vi kunnet indkøbe
borde/bænkesæt til Haven.
Vi mangler dog fortsat bord/bænkesæt rundt i Haven.
På alle sponsorerede bord/bænkesæt kommer der skilte
med sponsornavn.
Prisen for et bord/bænkesæt er ca. 7.000 kr.
Alle bidrag modtages med tak.

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 2020:
Personligt medlemskab
100kr årligt
Par
200kr årligt
Foreninger
300kr årligt
Forretning/virksomhed
500kr årligt
Beløbet kan indsættes på foreningens konto: 9012 456 806 2634.
Tak til vores sponsorer i 2020:
Meny, Håndværksbageren

Mobilpay: 55 316

Bygma, Farvebøtten, Hjortlund Gravørteknik,
Bo Andersen ”Bette Bo”, Sæby Planteskole,
Sæbyg, Søren Jensens Eftf., Nordjysk VVS

Husk at opgive navn og evt. medlemsnummer

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. 3. oktober
Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe i Madpakkehuset,
arbejdsdagen slutter kl. 13.00 med frokost

se omtale i bladet

Afslutning skolehaver: Mandag d. 5. oktober
Vinterfest for aktive: Onsdag d. 25. november på Frk. Madsen
Generalforsamling 2021: Tirsdag d. 9. februar i Retfærdigheden

Du/I er velkommen, når det passer ind i jeres dag.
Vennerne er værter ved både mad og drikke. Tag gerne børnene med.
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:
Tilmelding på mail: hansr-m@hotmail. com, tlf. nr. 72409601

Erik Nyholm Thomsen, Emilievej 12, 9300 Sæby
Tlf. 30 65 65 09

senest d. 24. september af hensyn til indkøb af mad og drikke

Venlig hilsen

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: ingamoeller@weebspeed.dk
Poul Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby
Tlf. 29 70 74 14
Email:kornblomst@9300net.dk

Aktiviteter 2. halvår 2020:

