Aktiviteter for forår/sommer 2011:

Sæby. 01/04-2011
Nr.6

En gruppe frivillige arbejder året rundt i haven, hver torsdag
formiddag fra kl. 9:00.
Kommende arbejdsweekend`er:
9. og 10. april.
30. april og 1. maj
13. 14. og 15. maj (i forbindelse med forårsfesten)
28. og 29. maj
Alle dage mødetid fra kl. 9:00

Æblebladet.

Forårsfest d. 14. maj fra kl. 10:30 – 16:00.

Kære Venner

Rundvisninger i haven:
12. juli, 19. juli, 26. juli, 2. august og 9. august.
Alle dage er tirsdage, fra kl. 10:00 – 11:30.
Rundviser er Joan Christensen.

Så kom foråret endelig til Nellemanns Have og Sæby.
I skrivende stund er vi endelig kommet på plus grader.
Planlægningen er i fuld gang til vores forårsfest, som afholdes d. 14. maj. Det
er, som sidste år, en række af foreninger fra Sæby, som samarbejder om
afholdelse af en stor fælles folkefest i Nellemanns Have.
Programmet byder på mange spændende fritidsaktiviteter og naturoplevelser
for alle aldre.
Kom og nyd dagen sammen med familien i det dejlige område, hvor
paradisæbletræerne blomstrer, og hvor man kan glædes over synet af de 6000
forårs- og blomsterløg, som blev plantet i efteråret.

Du kan altid holde dig opdateret på
www.nellemanns-have.dk
Bestyrelsen:

Formand:
Bo Simonsen.

Søndergade 5F. 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: kornblomst@turbopost.dk

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

Email: kornblomst@turbopost.dk

Sekretær:
Tove Kufa.
Tlf. 51 90 95 50

Strandgade 12. 9300 Sæby.
Email: tovekufa@hotmail.com

Ninna Olsen. Kløvermarken 7. 9300 Sæby.
Tlf.98 46 33 68

Familiefest hos familien Nellemann – foto: Anne Marie Klinge

Nellemanns Have engang i 1960 erne.
Samtale om gamle dage med tømrermester Willy Jensen,
Sæby.
v/ Vibeke Carstens.
Hvert forår flyttede familien Nellemann med hele husholdningen fra
Nørresundby til ”det hvide hus ” i haven i Sæby – den gang Volstrup
sogn. Et fint pudset messingskilt ved fordøren forkyndte faktisk, at her
lå Landinspektørfirmaets Volstrup kontor. Og hver sommer blev
sognerådsmedlemmer inviteret til frokost i haven - altid en lørdag, en
begivenhed, ingen ville gå glip af.
I 1963 var Villy Jensen, som ung tømrersvend, første gang på arbejde i
haven. Med sin mester Oskar Karup Olesen mødte han op og fik tildelt
sine opgaver. Mester skulle altid med derop første gang og aftale
arbejdet. Sådan gjorde alle håndværkere, der arbejde for Nellemann.
Denne gang var arbejdet at give det røde hus længere oppe i haven en
gennemgribende omgang. Det fandt derfor sted i eftersommeren, når
huset stod tomt.
Ellers mødte han op straks efter familiens indflytning. Nellemann gik
selv med rundt og udpegede de opgaver, der stod for. Alle vinduer og
døre skulle smøres i alle husene og pavillonen. - tages ud og smøres
vel at mærke ”og glem nu ikke det i gavlen”! Og hvert år fik en af
husets facader et ekstra eftersyn. Vinduerne blev ekstra undersøgt for
evt. reparationer og kittet – så alt var i orden så murer og maler kunne
komme til.
Hvert år en facade, resten af huset blev kun kalket, men over 4 år fik
huset således en gennemgribende vedligeholdelse. Andre opgaver
var at sætte nye stolper i hegnet, reparere de flotte hvide låger - skulle
der fornyelser til, måtte det foregå på værkstedet. Males skulle de også
.Bænke i haven skulle repareres, måske fornyes om tiltrængt, og når
man kom kl. 7 om morgenen, stod Nellemann allerede klar i haven
iført mørke arbejdsbukser, en tilsvarende jakke samt en hvid bølle hat,
som var trukket helt ned over øjnene. Man kunne altid på hatten se,
hvor Nellemann opholdt sig.

De mange håndværkere og beskæftigede i haven fik en fin opvartning.
Hver formiddag ca. kl. 9,30 lød gongongen fra køkkendøren, og alle
strømmede til. Enten i gården eller i køkkenet var der dækket op med
kaffe, fade med oste- og pølsemadder. Ligeledes om eftermiddagen, men
nu med hjemmebagt kringle.
En dag i maj ved eftermiddagskaffen spurgte Nellemann, om de unge
mennesker havde været oppe at se Paradistræerne blomstre. Det havde
ingen, men – ”så nu tager vi en lille pause i arbejdet og går derop”, og så
var alle oppe og se det overdådige syn og nyde duften af æbletræerne ,
som på det tidspunkt var ca. mandshøje.
Til pasning af de store græsarealer havde man en motordrevet græsslåningsmaskine , der kunne efterspændes div. redskaber eller en lille vogn
til grene og afklip, eller til at hente grønsager til husholdningen.
Nellemann selv eller gartnerne kørte maskinen.
Et særligt job for Willy var i øvrigt at møde op lørdag morgen og hjælpe
med at sætte borde op i stuen til det traditionelle lørdagsfrokost. Bukke
og bordplader lå oppe på husets loft – så det var noget af et arbejde.

Haven – foto: Anne Marie Klinge

