Aktiviter:

Forår 2010

27. - 28. Marts
Arbejdsweekend
10. - 11. April
Arbejdsweekend
24. - 25. April
Arbejdsweekend
8. - 9. Maj
Arbejdsweekend
Lørdag, d. 15. Maj
Forårsfest
Torsdag, d. 20. Maj, kl. 19
Rundvisning v/Birthe Andersen
Torsdag, d. 27. Maj, kl. 19
Rundvisning v/Birthe Andersen.
29. - 30. Maj
Arbejdsweekend
Lørdag, d. 29. Maj, kl. 11,30 Turist i egen by.
(Rundvisning) v/Birthe Andersen
Torsdag, d. 15. Juni, kl. 18
Bjesktur på cykel v/Bo Storm
Søndag, d. 20. Juni, kl. 14-16 De Vildes Blomsters Dag
v/Vibeke Carstens og Stella Almholt
Tirsdag, d. 6. Juli, kl. 16,30 Rundvisning v/Joan Christensen
Tirsdag, d. 13. Juli, kl. 16,30 Rundvisning v/Joan Christensen
Tirsdag, d. 20. Juli, kl. 16,30 Rundvisning v/Joan Christensen
Torsdagholdet
Alle dage mødetid fra kl. 9:00.

Sæby. 15/03-2010
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Æblebladet.
Kære Venner
Efter afholdelse af Generalforsamlingen den 4-3-10 konstituerede den nye
bestyrelse sig således:
Formand Bo Simonsen, næstformand Poul Andersen, kasserer Birthe Andersen,
sekretær Tove Kufa og bestyrelsesmedlem Ninna Olsen.
Suppleanter: Doris Trbola og Holger Almholt.
Revisorer: Arne Løvendahl og Anker Juul Pedersen
Revisorsuppleant: Poul Nielsen
Her er et udsnit af beretningen:

Bestyrelsen:

Formand: Bo Simonsen, Kronen 18, 9300 Sæby.
Tlf. 98 31 41 57

Email: bb@simonsen.mail.dk

Næstformand: Poul Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby.
Tlf. 98 46 74 14

Email: kornblomst28@city.dk

Kasserer: Birthe Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby.
Tlf. 98 46 74 14

Email: kornblomst28@city.dk

Sekretær: Tove Kufa, Algade 33, 9300 Sæby.
Tlf. 51 90 95 50

Email: tovekufa@hotmail.com

Ninna Olsen, Kløvermarken 7, 9300 Sæby.
Tlf. 98 46 33 68
Du kan altid holde dig opdateret på: www.nellemanns-have.dk

I året 2009 er der blevet afholdt 7 møder i Trepartsudvalget, som består af Just
Jensen, afdelingsleder for Park og vej i Frederikshavn kommune,
Hans Krarup Olesen, formand for Nic. Nellemanns Fond og Bo Simonsen, som
repræsenterer Havens venner.
Trepartsudvalget administrerer det kommunale tilskud til havens renovering og
prioriterer hvilke tiltag/projekter, der skal gøres i haven.
I vores egen bestyrelse er der afholdt 10 bestyrelsesmøder.
I foråret blev der foretaget en del omforandringer i haven. Lærketræerne blev
fjernet, rødderne blev gravet op, jorden fræset, og der blev plantet ca. 700 nye
hybridlærketræer.
Paradisæbletræerne blev beskåret, og der blev ryddet rigtig godt op rundt om i
haven.
I Sydhaven blev der plantet nye rododendron.

Efter sommerferien gik kommunen i gang med rydning af stier samt udlægning af
slotsgrus. Ca. 60 tons blev lagt ud på stierne. Flot resultat og et godt underlag for
både gående, barnevogne og kørestolebrugere.
Vi fik opsat en ny skurvogn med toilet og køkkenfaciliteter til glæde for de aktive i
haven og kommunens ansatte.
Der er desuden etableret et toilet for havens brugere. En af de frivillige, Inger
Sørensen, har påtaget sig opgaven at åbne og lukke hver dag.
En kold oktober dag var vi blevet bedt om at komme til et møde i haven af
dagplejemødregruppen i Sæby Nord. De ville gerne have os med i et samarbejde om
at lave en naturlegeplads i haven og ville stille 15,000 kr. til rådighed til dette.
Dagplejemødrene bruger meget tid sammen med børnene i haven.
Dette arbejde håber vi kommer i gang i foråret/sommeren 2010.
I samarbejde med Ole Olsen fra Frederikshavn Produktionsskole er der kommet
gang i renovering af havens låger. Der er bestilt 3 enkeltlåger, 1 stk. indgangsportal
og en dobbeltlåge. 3 runde borde/bænke er leveret og placeret i Æblehaven.
Produktionsskolen er også i gang med renoveringen af Lise’ Pavillon, som opsættes
på skråningen med kig ud over Nordhaven og Kattegat.
Den 25-11-09 var vi inviteret til et inspirationsmøde af fonden bag Nellemanns have.
Formålet var ideer til, hvad haven kan bruges til i fremtiden, og om vi kan lave tiltag,
der giver et økonomisk afkast til havens drift.
NIRAS har fået til opgave at samle ideerne og udarbejde en ansøgning til Region
Nord om midler til udarbejdelse af et projekt og ansøgning af fondsmidler.
Vi har udarbejdet en folder om Nellemanns Have. Det er Birthe Andersen, som har
været kreativ og lavet et flot stykke arbejde. Den er godkendt af Trepartsudvalget.
Folderen indeholder flotte billeder, et kort over haven samt en beskrivelse af havens
historie. Den er blevet fremstillet i 2000 stk.
Den blev offentliggjort den 04-03-10. I modtager alle et eksemplar med dette
Æbleblad. Flere eksemplarer kan rekvireres på Biblioteket og hos Turistbureauet.
Vi har søgt om støtte til folderen hos Kulturelt Samråd, men venter på svar.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen, de aktive i haven samt alle medlemmerne,
der har gjort det muligt, at vi nået så langt, som vi er.
PBV.
Bo Simonsen

Bjesktur på cykel
Tidspunkt 15/6, kl. 18.00 | Varighed: ca. 3 t.
Sted: Nellemanns have, Langtvedvej 25, 9300 Sæby
Turleder: Naturvejleder Bo Storm
Med udgangspunkt i Nellemanns Have vil vi cykle en tur i landskabet og samle
ind til bjesk, som var noget af det første vi danskere brugte brændevinen til.
Livets vand krydret med naturens magi fra blomsterne gav styrke og velvære til
den dengang fattige befolkning. Arrangementet er gratis og åbent for alle uden
tilmelding. Der er dog mulighed for at tilmelde sig en let spisning efter cykeltur
og rundvisning, lavet af Restaurant Frank’s i Sæby. Pris: 150,-. Menuen vil være
nye kartofler og stegt sild, naturligvis serveret med bjesk. Tilmelding på
www.forsyningen.dk eller tlf. 98 45 60 00 senest 14/6.
Arrangementet er lavet i samarbejde mellem foreningen Nellemanns
Haves Venner og Frederikshavn kommune.
Indbetaling af kontingent 2010
Så er det tid til indbetaling af kontingent for 2010.
På generalforsamlingen den 4. 3. 2010 blev det vedtaget, at vi fortsætter med
uændrede kontingentsatser:
Personligt medlemskab
Par
Foreninger
Firma/forretninger

100
200
300
500

kr.
kr.
kr.
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 Birthe Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby
Gerne inden 1. maj. 2010
Skulle medlemskortet være bortkommet kan et nyt rekvireres
hos kassereren.

