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Æblebladet.
Årets gang.

Det kniber fortsat meget med støtten til Aktivitetspladsen. Vi har indhentet
285.000 kr. Men der er lang vej op til de godt 2,3 millioner kr., som hele det
samlede projekt koster.
Vi har derfor besluttet at droppe det store projekt og forsøge os med en noget
mindre legeplads for de mindre børn. Desværre har Coronaen også sat en
midlertidig stopper for projektet. Vi genoptager det, når vi igen kan se lys for
enden af tunnelen.
Vi måtte aflyse Forårsfesten og vores Sommergrillaftener. Coronaen var igen
årsagen.
Sommerfesten, Vinterfesten og
julefrokosten for de aktive
havevenner måtte også aflyses.
Som en beskeden
kompensation modtog alle
aktive en købmandskurv med
godter i julegave.

2020 var et meget anderledes og mystisk år.
Det begyndte ellers helt normalt med boblevand og kransekage til de 14 aktive
havevenner, der samledes på årets første arbejdsdag torsdag den 9. januar. Men
hurtigt blev vores hverdag præget af Coronapandemien, som fortsat hærger i hele
verden. Vi fik dog færdiggjort vores depotbygning og grillplads i løbet af foråret
og den tidlige sommer. Med støtte fra Sparekassen Vendsyssels fond, en donation
fra Nykredits fond og et tilskud fra Nic. Nellemanns fond lykkedes det at få
etableret et fantastisk opholdssted med ti bord/bænkesæt og fire grills/bålsteder.
Hertil en depotbygning med brændeskjul og
vintertoilet.
Besøgstallet voksede til uanede højder.
Coronaen fik virkelig lokket folk af huse.
Skolebørnene kom i hele dage i stedet for de
korte perioder på to-tre timer. Børnene skulle
ud i den friske luft. Og de nød det.
Skolehaverne har aldrig været flottere og med
større udbytte end i 2020.
Vi mødte mange motionister og idrætsudøvere
i årets løb. Yoga- og gymnastikhold trænede
næsten dagligt på de store plæner.
Kommunen holdt kurser for folk på
genoptræning. Bålhytten blev flittigt brugt som skolestue. Madpakkegæster,
skolebørn, cykelturister, institutioner – ja, det ville ingen ende tage.
Bookingsiden til bålhytten har fungeret upåklageligt i det forløbne år. Siden blev
oprettet 20. marts 2019, og der har indtil nu været 281 bookninger, og der er 78
fremtidige bookninger. Der er registreret 188 brugere.
Hertil kommer rigtig mange gæster, der benyttede bålhytten uden booking.
Dejligt at se haven blive brugt i en sådan grad.

Ja selv vores formiddagskaffe
om torsdagen blev
Coronaramt. Vi mødtes i og
omkring Bålhytten, de fleste
gange med vores egen medbragte kaffe og brød.
Da Kernehuset stod ubenyttet hen, var det en kærkommen lejlighed at renovere
det. Vi havde længe luret på, at taget var utæt og gulvet råddent. Så en flok
raske havevenner med Birthe og Poul i
spidsen gik i gang. Nyt tag og gulv samt
mere indvendig plads, da et lille rum
blev lagt til. Flot og godt arbejde!
I 2020 plantede vi 48 træer fra vores
egen planteskole. De er et stort hit som
sponsortræer, så det blev til 68 solgte
sponsortræer i 2020.
I 2021 er prisen 400 kr. pr. træ
Vi gennemgår hvert år alle træerne.
Nogle klippes tilbage for at de kan sætte
nye podekviste, andre fældes pga. af
sygdom for at give plads til
genplantning. Vi er ved at etablere
ukrudtsværn omkring de ca. 500
nyplantede træer.

Rosenbedet har fået den helt store tur. Det har i flere år set noget trist ud. Alle
roser har været gravet op og de
fleste genplantet i ny og
forbedret jord. Vi glæder os til
at se resultatet i 2021

Stor ros og tak til alle aktive frivillige, som fra alle hjørner bidrager til
vedligeholdelse af haven, opslag på Facebook og Instagram og opdaterer
hjemmesiden. Tak til alle vores samarbejdspartnere for hjælp og støtte..
Tak til fondsbestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde og for fondens aktive
og positive opbakning til Havens Venner.

Vi havde besøg af Skovbygaard i
foråret. Der var en del store
træer, som skulle væk. Blandt
andet den store ask, som stod
ved Kernehuset. Den har i flere
år truet med at vælte, så det var
godt, at den kom væk.

Tak til Sæbygårdskolen og lærer Anne Bak for et godt, konstruktivt og hyggeligt
samarbejde.

Istidsskrænten ved Lises Pavillon blev ryddet sidst på året med hjælp fra elever på
Sæbygårdskolen. Vi håber, den igen kan blive bevokset med lyng som i tidligere
tider. Vi havde besøg fra Park
og Vej fra kommunen. De vil
hjælpe os med gode råd og
vejledning både til skrænten og
til etablering af bede med vilde
blomster.
Hotel Viking 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. Derudover er Sæby Bryghus på banen, som aftager af æbler
fra Haven. Bryghusets øl: ”Nellemann” blev i 2018 kåret til ”Sæbys øl”.
Vores opslag på Facebook læses af et sted mellem 500 og 2.500 mennesker pr.
gang Ved større nyheder er læsertallet væsentligt højere. En enkelt gang har over
10.000 været inde og læse.
Vores hjemmeside, som indeholder information af mere blivende karakter, var
besøgt 27.914 besøg, svarende til 76,5 stk. i snit pr dag.
Takket være tilskuddet fra Frederikshavn Kommune i 2020 på 126.847,83 kr.,
sponsorstøtte til vores bygge- og anlægsprojekter på ca. 100.000 kr., donationer i
form af arbejdskraft og materialer, kontingent fra vores trofaste medlemmer samt
private donationer hænger økonomien sammen. Alt i alt er medvirkende til, at vi
fortsat kan drive og udvikle Nellemanns Have

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.
Med det, vi har nået indtil nu, og med de projekter, som vi fortsat har i
støbeskeen, kan vi dog fortsat være lidt nervøse for, om vi stadig er nok til at løfte
opgaverne. 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.

Følg med på facebook og hjemmeside

Børn i Haven

Der informeres om dagens opgaver

Arbejdsdag i Haven

Tak til vores sponsorer i 2020:

Aktiviteter 2021:

Bygma, Bette Bo, Farvebøtten, Bouet Skilte, Sæbyg, Nordjysk VVS, Søren Jensens
Eftf, Understed Makinstation, Understed Vognmandsforretning, Hjortlund
Gravørteknik, Sæby Planteskole Nejsiglund, Lions Club SæbyHotel Viking,
Håndværksbageren, Meny, Sæby Bryghus
Private sponsorer.

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.

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
vedligeholdelsesfrie sæt af
genbrugsplast.
Hvis du vil 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 500 kr.
Pengene går ubeskåret til havens drift.
Kontakt Birthe Andersen, tlf. 30 11 12 62
KONTINGENTSATSER 2021:
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

Andre aktiviteter:
Grundet Coronarestriktioner kan vi ikke planlægge nye arrangementer.
Kommende arrangementer vil blive annonceret på Facebook og på vores
hjemmeside
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

