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Aktiviteter 1. halvår 2012:
En gruppe frivillige arbejder året rundt i haven hver torsdag formiddag fra
kl. 9:00.
Arbejdsweekender:
28. og 29. januar
18. og 19. februar
10. og 11. marts
31. marts og 1. april
19. og 20. maj
9. og 10. juni
30. juni og 1. juli
Alle dage mødetid fra kl. 9:00
LØRDAG D. 19. MAJ FORÅRSFEST 10.00 – 15.00
I samarbejde ned 11 andre foreninger fra Sæby og omegn
LØRDAG D. 30. JUNI SOMMERFEST FOR AKTIVE
Rundvisninger i haven:
10/7, 17/7, 24/7, 31/7 OG 7/8. Alle dage med start kl. 10.00
Rundviser er Joan Christensen.
Bestyrelsen:
Formand:
Birthe Andersen. Kornblomstvej 28, 9300 Sæby.
Tlf. 98 46 74 14

Email: kornblomst@turbopost.dk

Næstformand:
Jan Hermansson, Hørbylundvej 63, 9300 Sæby.
Tlf. 98 46 62 74

Email: rosalina@dlgpost.dk

Kasserer:
Benny Sørensen. Louis Nielsensvej 17. 9300 Sæby.
Tlf. 98 46 17 40

Email: bebs@turbopost.dk

Sekretær:
Tove Kufa. Strandgade 12. 9300 Sæby.
Tlf. 51 90 95 50

Email: tovekufa@hotmail.com

Hans Jørgen Nygaard. Skævevej 86, 9352 Dybvad.
Tlf.98 86 45 09

Email: hjnygaard@nordfiber.dk

Æblebladet.
Kære Venner
Foråret er lige om hjørnet. Det pibler frem alle steder, også i Nellemanns
Have, hvor vi igen i år kan glæde os til, at de godt 6.000 blomsterløg kommer
frem med alle deres skønne blomster og farver.
Rosenbedet skulle også gerne blive en attraktion. Rådyrene har været hårde
ved planterne, men vi håber, at den nye beboer midt i bedet, vi placerede
sidste år, vil kunne holde dem væk.
Vi mærker igen i år, at der en stram økonomi i Frederikshavn Kommune.
Vores tilskud er blevet yderligere reduceret fra 125.000kr til 100.000kr,
dette beløb rækker kun til det nødvendige vedligehold.

GENPLANTNING AF PARADISÆBLETRÆER I NELLEMANNS HAVE
Den smukke og unikke samling af paradisæbletræer vil igen blive komplet
takket være støtte fra sponsorer.
Efter at foreningen Nellemanns Haves Venner blev dannet i 2006, har en gruppe
frivillige siden januar 2008 været i gang med renoveringen af det 6ha store
område, som var præget af forsømmelse og forfald.
Landinspektør Nic. Nellemann, som ejede haven, samlede i sin tid over 1000
paradisæbletræer, heraf 3-400 navngivne sorter fra hele verden. Derudover
fremelskede han selv mange sorter ved at så kerner fra forskellige træer.
Den unikke samling er Nordeuropas største, og nogle af sorterne findes ikke
andre steder.
Derfor er det af allerstørste vigtighed, først og fremmest at forsøge at
bevare paradisæblehaven og få genplantet, hvor træerne i tidens løb er gået ud.
Nic. Nellemann har beskrevet hele sin beplantning af paradisæblehaven. Alle
optegnelser og tegninger findes stadig og er bevaret i arkivet på Sæby Rådhus.
Det betyder, at vi i dag stort set kan genplante efter Nic. Nellemanns
optegnelser.

Genplantningsprogrammet er planlagt til at skulle gennemføres over 3 år.
1. De første 125 træer blev plantet i efteråret 2010 med støtte fra
Frederikshavn Kommune
2. I efteråret 2011 blev der plantet 25 træer. Denne gang med støtte fra
Odd Fellow Loge nr. 64 Julius Meyer.
3. For at havens samling igen kan blive komplet, mangler der at blive plantet 82
træer. Fra Roblon Fonden har Nellemanns Haves Venner for nylig modtaget
tilskud til færdiggørelse af genplantningen, som vil finde sted i efteråret
2012.

I et manuskript til en artikel, som vi har fundet i de gamle optegnelser
beskrives samlingen sådan:
Oprindelig træer, N-træer, indkøbt 1950 – 1970
Modtaget fra Knuthenborg, K-træer
Senere indkøbt, Poulsen
Podninger af foranstående (Dalgas)
Såede træer
Podninger udført af Frey, F-træer
I alt

150 navngivne
100 navngivne
50 navngivne
200 navngivne
400 ikke navngivne
100
1000 træer

Willy Mougaard fra Blomstergården ved Viborg er konsulent/rådgiver på
reetableringen af parradisæblehaven.
For at sikre det plantegenetiske materiale har han over en årrække hentet
podekviste i haven, således at de gamle æblesorter kan genplantes og erstattes
med de oprindelige sorter, som i tidens løb er gået ud.

Indbetaling af kontingent 2012
På generalforsamlingen den 16. 02. 12 blev det vedtaget, at vi fortsætter med
uændrede kontingentsatser:
Personligt medlemskab
100 kr.
Par
200 kr.
Foreninger
300 kr.
Firma/forretninger
500 kr.
Pengene kan indbetales på vedlagte girokort eller direkte til:
Spar Nord, reg. nr. 9012, konto nr. 456-80-62-634
Husk at opgive navn og gerne medlemsnummer
eller hos kasserer Benny Sørensen, Louis Nielsensvej 17, 9300 Sæby
Gerne inden 1. maj. 2012

UDDRAG FRA BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011
Med et stærkt nedsat tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2011, har der været
mange overvejelser i bestyrelsen om, hvordan vi kunne få pengene til at række
til de nødvendige opgaver, samt hvilke projekter vi var nødt til at nedprioritere.
Derudover fik vi selv hele regnskabet omkring Haven. Tidligere har det været
Frederikshavn Kommune, der har administreret pengene.
Forsikringsmæssigt har vi yderligere tegnet på vores maskiner og redskaber
samt Bygningsforsikring på Lises Pavillon.
I årets løb er Naturlegepladsen blev færdig. Der er kommet borde og bænke i
Madpakkehuset, sponsoreret af SparNord Fonden. Vi oplever et støt stigende
antal besøgende ikke mindst på grund af legepladsen og madpakkehuset, som
tiltrækker mange gæster.

Lørdag d. 14. maj havde vi en vellykket forårsfest i Haven. Vi har efterhånden
fået oparbejdet et fint arbejdsfællesskab med de øvrige foreninger, så vi
oplever forårsfesten som en fælles fest, hvor alle foreninger bidrager og står
som arrangører. Det lover godt for den kommende forårsfest, som vi afholder
lørdag d. 19. maj. Her har Borgmester Lars Møller lovet at holde åbningstalen.
25. maj kom Pressemeddelelsen med de nye planer for Nellemanns Have.
RealDania har bevilget knap en halv million til en forundersøgelse omkring
udviklingen af Nellemanns Have. Niras har fået til opgave at lave dette
projekt. Vi har været indkaldt til 2 workshops, hvor mange ideer er blevet lagt
frem.
Lørdag d. 17. september deltog vi i Æblets dag på Torvet med en stand med
foldere, opskrifter og demonstration af, hvad paradisæblerne kan bruges til.
Vi havde fint besøg og fik snakket med en del, selv om det var bidende koldt.

Ligeledes er Lises Pavillon kommet helt på plads og kobbertaget repareret.
Pavillonen, som er placeret på skrænten med udsigt over haven og Kattegat,
fungerer også som INFOhus.

Poul Hultfeldt har tilbudt at tage sig af hjemmesiden omkring Vennernes del.
Dvs., når du klikker ind i menuen: Havens Venner bliver det fremover Poul, der
redigerer denne del.

Takket være Bouet-skilte og SparNordFonden kunne vi her i
september/oktober placere flotte informationsskilte rundt i haven og en bom
ud til grusvejen.

Bestyrelsen vil gerne her til slut takke alle, der har støttet os på forskellig
vis, især tak til de aktive i haven for det kæmpestore arbejde, der er blevet
udført. Det er medvirkende til at både lokale, turister udefra, selskaber som
ønsker rundvisninger, løbere, stavgængere og naturelskere nu strømmer til.
Arbejdet bliver rost af mange og er med til at gøre Nellemanns Have til en
vidunderlig plet på Danmarkskortet.

Den første voldsomme efterårsstorm, der ramte Nordjylland gik også ud over
flere træer i Haven. Særlig omkring Planteskolen og i Jens Hvass`s skov var
flere træer væltet eller knækket. Derfor valgte vi selv at fælde resten af
træerne omkring planteskolen, med henblik på genplantning. Der er fortsat et
større oprydningsarbejde af udgåede træer og forvoksede buske i gang rundt
omkring i haven.
En omfattende gps-registrering af æbletræerne i Nellemanns Have er i gang. I
Kernehuset kan I allerede nu se de registrerede træer placeret på et kort.
Denne registrering skal på sigt bruges til en bog eller folder om træerne i
Haven, ligesom vi får et nøjagtigt tal på, hvor mange æbletræer, der findes i
hele området.
1. jan 2011 var vores Trepartsaftale mellem Fonden, Frederikshavn Kommune og
Nellemanns Haves Venner ikke gældende længere, idet Frederikshavn Kommune
trak sig ud af samarbejdet. Bestyrelsen har sammen med Fonden arbejdet på en
ny Topartsaftale, den er ikke helt på plads endnu.

HOLD DIG OPDATERET OM AKTIVITETER OG NYHEDER PÅ
www.nellemannshave-dk
Ny forbedret side for havens venner

Klik her

Denne del bestyres fremover af Poul Hultfeldt
HUSK VORES FLOTTE LOGOER - SÆLGES I ARK À 48 STK – PRIS 50 KR

