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   Æblebladet. 
 

 
Kære Alle 
 
90 års fødselsdag fejret d. 15. maj 

I 1925 erhvervede Nic. Nellemann 2 tdr. land jord, som blev den spæde start til 

Nellemanns Have. Haven udviklede sig og fik med årene et areal på 8 ha. I dag er 

Havens areal på 6 ha. Nic. Nellemanns passion var paradisæbler. Han såede 

mange kerner og skabte på denne måde mange paradisæbletræer, som kun findes i 

Nellemanns Have. Flere af disse træer blev gennem årene navngivet og sat i 

produktion. Ved receptionen d. 15. maj var der også navngivning af et træ, som Nic. 

Nellemann skabte for mange år siden, og som har vist sig sund og levedygtig. Malus 

338 fik navnet Malus Vibeke. Opkaldt efter Nic. Nellemanns barnebarn Vibeke 

Nellemann. 

 

Efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann 

 

Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. 

Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var mødt op for at være med til at fejre 

Havens fødselsdag.  

Vibeke Nellemann holdt festtalen og takkede 

på familiens vegne for, at farfars have er 

blevet bevaret. Borgmester Birgit Hansen m, 

fl. holdt tale og ønskede tillykke. Nellemanns 

Haves Venner var vært ved et lille traktement, 

ligesom der var smagsprøver af alle 

produkterne fra vores projekt. Der var høj sol 

over haven, folk kunne sidde ude og nyde 

både mad og hyggemusik ved Erling Mehlsen 

og Helge Wittrup. 

 

                                                                       

     



Bogpræsentation  

Samme dag kunne vi også præsentere resultatet af flere års arbejde:    

Paradisæbler Smagen af Nellemanns Have 

Projektet er lavet i samarbejde med Margit og Villy Mougaard fra Blomstergården 

ved Viborg. Projektets formål var at afprøve nogle af de mange paradisæbler til 

fødevarebrug og beskrive dem i en bog om paradisæbler. 40 personer har været 

aktive i afprøvning af godt 100 æblesorter til gele, marmelade, helsyltede, råsyltede, 

most, æblesnaps og friske direkte fra træerne.  

 

Der har været smagstest af de forskellige produkter ved flere arrangementer i Sæby, 

ved frugtfestival på Blomstergården ved Viborg og på Gl. Estrup til Æbledag. 

Konklusionen af alle disse test er beskrevet i bogen ved de enkelte æblesorter, 

ligesom der er generelle beskrivelser af sorterne og paradisæbletræerne i 

Nellemanns Have.  

               

I bogen findes også et afsnit med opskrifter, som Anne Hjernø, kendt fra TV, har 

udarbejdet med æblesorter fra Nellemanns Have.  

Bogen er på 160 sider i A5 format. Bogen udleveres gratis til alle havens 

medlemmer – Et stk. pr. husstand. 

Bogen kan afhentes hos Birthe Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby. Aftal 

gerne tid på tlf.30 11 12 62 eller på mail: kornblomst@9300net.dk. 

Du kan også få den sendt pr. post. Porto og forsendelsesomkostninger er 60 kr. 

Beløbet kan indsættes på vores konto: 9012 456 806 2634.                              

Tekst: Smagen af Nellemanns Have. Husk navn og adresse. 

Endnu engang Forårsfest i den gamle have d. 16. maj 2015 
 

Haven nåede lige at fejre sin 90 år fødselsdag om fredagen 
med sol og mange gæster, inden den igen lørdag skulle 
bruges til den tilbagevendende forårsfest. 
 
En fest, hvor det kunne mærkes, at forårsfesten i Nellemanns 
Have har bidt sig fast som en tradition for Sæbynitterne med 
flere. 
 
Den store dag startede med tidlig aktivitet. Flagene viste 
vejen og haven vrimlede med glade og spændte arrangører.  
Kl. 10 var alle klar, næstformand Jan Hermansson bød 
velkommen, og Julius Arenfeldt åbnede dagen med en flot 
tale om haven.                                          

Julius Arenfeldt  
Programmet forsatte med Sæby 
Børnekor, underholdning, musik 
og dans. 
 
Desværre måtte eftermiddagens 
program aflyses på grund af 
tiltagende regnvejr. Trods vejret 
fandt rigtig mange vej til haven, 
for at nyde standene med 
spændende ting, god mad og 
drikke.  
 
Efter en veloverstået forårsfest, 

hvor frivillige kræfter har arbejdet, og hvor der har været meget fokus på budgettet, 
så er der enighed om, at vi forsøger igen til næste år. 
 
Pr-, økonomi- og praktisk udvalg har siden efteråret 2014 og frem til maj i år 
arbejdet med planlægningen af dagen. Rigtig mange ender skulle hænge 
sammen, for at arrangementet kunne gennemføres.  
Det har givet mange dejlige stunder sammen på tværs af foreningerne, og nye er 
kommet til at kende hinanden.                                                                  
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Kom og gør en forskel 
til 

Havevennernes dag                                       
Lørdag d. 19. september 

Nellemanns Haves Venner inviterer hermed alle, der har lyst og interesse, til en 
festlig arbejdsdag i Nellemanns Have. Det er ikke kun for medlemmer. Alle er 
velkomne!                                                                                                                 Vi 
skal have gjort haven klar til efterår og vinter. Det er en opgave, der kræver mange 
hænder. Mange flere end vi selv har. 

Fra kl. 9.00 til ca kl. 18.00 er der aktivitet i Haven. Der vil være folk fra de 
aktive, der vil anvise forskellige arbejdsopgaver dagen i gennem, så du/I kan 
komme, når det passer ind i jeres dag. 

Program: 
Kl. 09.00 mødes vi i Madpakkehuset til morgenkaffe og rundstykker. 
Kl. 12.00 er der frokost. 
Kl. 17.00 slutter vi af med en grillpølse eller to. 

Indimellem skal vi selvfølgelig arbejde: Hakke, skuffe, rive, klippe, 
beskære, tømme fuglekasser, hygge, snakke, drikke kaffe og meget, 
meget mere. 

Vi er værter ved både mad og drikke hele dagen. 
Tag praktisk tøj på. Medbring jeres eget haveværktøj: Rive, hakke, spade, 
skuffejern, saks mv., og tag endelig jeres børn med. Der er også sjove opgaver til 
dem. 

                      
 

Tilmelding på mail hansr-m@hotmail.com, tlf. nr. 72409601-30111262                     
senest den 12. september af hensyn til indkøb af mad og drikke. 

 
Velkommen den 19. september. 

Med venlig hilsen 

 

Ny formand i Nellemanns Haves Venner 

Hans Rødsgaard-Mathiesen. 61 år. Pensioneret major 

fra Forsvaret. Bor nabo til Nellemanns Have på P. 

Skades Vej 13 sammen med hustru og labradoren Freja. 

             

”Jeg vil gerne arbejde for, at haven overordnet bevares, 

som Nellemann havde tænkt det. Men den skal også 

fornys og tilpasses, så den tiltrækker et bredt publikum. 

Den skal kunne dække det moderne menneskes ønsker 

og behov, uden at den på nogen måde ”tivoliseres. 

Haven må aldrig igen blive et museum, som blot forfalder. Tradition og fornyelse 

må nødvendigvis gå hånd i hånd.” 

Alle kan gøre en forskel… 

 
Sommerfesten i 2014 inspirerede mig til at starte op som 
aktiv i Nellemanns Have.  
 
Jeg møder op torsdag formiddag i det omfang mit helbred 
og arbejde tillader det, og hjælper med det, jeg kan og har 
mulighed for. Der er masser af ting at byde ind på, du får 
masser af frisk luft, haven bliver vedligeholdt, og ikke mindst 
samværet og det sociale med havens andre aktive gør, at 
jeg får en god dag. 

 
Alle kan deltage unge som ældre, så har du 1/2 time eller mere tilovers i en travl 
hverdag, så mød op torsdag mellem kl 9 - 12, gør en forskel og gå glad hjem. 
Lone Daugaard 
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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 / 98 46 74 14 
Mail: kornblomst@9300net.dk 
 
KONTINGENTSATSER 2015: 
Personligt medlemskab 100kr årligt 
Par                                 200kr årligt 
Foreninger  300kr årligt 
Forretning/virksomhed 500kr årligt 
 
HJEMMESIDEN:  
www.nellemanns-have.dk/venner  
bliver jævnligt opdateret med nyheder og billeder fra aktiviteter i haven 

 

Aktiviteter 2. halvår 2015: 
 
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. 19. september.                                                           

Arbejdsdag i haven. Se omtale her i bladet. 

 

Vinterfest for aktive: Onsdag d. 18. november  

i Sæby bowlingcenter. Bowling fra 17.00, Spisning fra 18.30 

 

2016: 

Generalforsamling: Tirsdag d. 16. februar kl. 19.00 i Manegen 

 

Forårsfest: Lørdag d. 21. maj.                                                                         

Arrangeres sammen med andre foreninger i Sæby 

 

 
BESTYRELSEN: 

Formand: 

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

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

Næstformand: 

Jan Hermansson, Hørbylundvej 63, 9300 Sæby.  

Tlf. 98 46 62 74          Email: rosalina@dlgpost.dk 

Kasserer: 

Birthe Andersen. Kornblomstvej 28, 9300 Sæby. 

Tlf. 98 46 74 14           Email: kornblomst@9300net.dk 

Sekretær: 

Lisbeth Hultfeldt, Jernbanealle 8, 9300 Sæby 

Tlf. 98 46 45 97          Email: Hultfeldt@outlook.dk 

Bestyrelsesmedlem: 

Anne C. Holmen, Langtvedvej 25, 9300 Sæby 

Tlf. 25 76 61 31          Email: anneholmen25@gmail.com 
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