Nye træer
22. og 23. april havde vi podekursus.
Podekvistene blev plukket i januar og
februar fra 75 træer, primært fra Langtvedvej
og fra Sydhaven, i alt godt 300 nye træer
blev der lavet. Vi er bekymret for vores træer
langs Langtvedvej. Planerne med udvidelsen
af vejen helt tæt på træerne i begge sider i
forbindelse med byggeriet ”Sæby Bakker” vil
helt sikkert beskadige trærødderne. Nu har
vi forsøgt at redde træerne. De nye træer
står nu i vores ”børnehave” klar til sortering
og potning senere på året.

Sæby, d. 01. 08. 2022
NR. 29

Æblebladet.

I de andre
planteskolebede
kan vi glæde os
over stor vækst.
Træerne er blevet
passet og plejet
med vand og
gødning de sidste
2-3 år. 54 træer
har nu nået en
størrelse, hvor de
er klar
til at blive plantet ud i Haven.
Fotograf Martin Nellemann

Familietræf.
I dagene fra 20.-23. august 2022 holdt Familien Nellemann atter fætter/kusine træf i
Sæby. Nogle af aktiviteterne var lagt i haven. Der blev også tid til et familiefoto af de
47 personer, der var samlet. I år kom der familiemedlemmer fra Danmark, Island,
Schweiz og Tyskland. Alle i familien udtrykte stor glæde over at se, hvor pæn haven
tager sig ud, og vi glæder os over det
store arbejde, som vi ved mange
frivillige deltager i. Det er en stor
glæde at se. Derfor en stor tak til alle
de frivillige, som hver især lægger et
stort arbejde i at passe godt på haven.
En stor hilsen fra Familien Nellemann.
(skrevet af Martin, barnebarn til
Nikolai og Grethe Nellemann)

Nyt bålsted
Takket være en donation fra
Sol og Strand på 12.500 kr. og
stor hjælp fra Bo Andersen,
”Bette Bo”, har vi fået lavet et
nyt udvendigt bålsted. Et tiltag,
der har været savnet af
mange. Det bliver flittigt brugt
til bålhygge med snobrød og
andet.
Arbejdet med montering af
bænke og bålsted samt
lægning af fliserne er udført af
Havens Venner.

Biodiversitet

efteråret. Herefter håber vi, at vi kan få både sået og plantet lyng på
skrænten.

I 2021 startede vi op med felter, både cirkulære og rektangulære, hvor græsset
fik lov til at gro. Områderne har brudt de store græsarealer og givet plænerne et
helt andet udtryk. De flotte græsser har vist sig frem på bedste vis.

I Nellemanns have er vi blevet inspireret af kommunernes forsøg på at
fremme biodiversiteten, til gavn for vores insekter og fugleliv, da deres
trivsel også smitter af på plantelivet, som vores paradisæbletræer.
Det har indvirkning på både bestøvning og opformering af fugle, der er
naturlige fjender for de insekter, der angriber træerne.
Ved at klippe græsset færre gange og på tidspunkter, der hæmmer
græssets udvikling og formering ved at sprede frø, vil de små blomstrende
planter og blomster sprede sig.
Det viste sig allerede i år, med et orgie af farver over lang tid i foråret. Når
første blomsterflor er ovre, skal vi klippe første gang. Anden gang, skal
enten være sidst på året eller i det tidligste forår.

Næste step var områder med vilde
blomster. Vi fjernede græsset og såede
blandinger med vilde blomster. Al græsset,
som vi fjernede, blev lagt i en høj ”Lille
Gedebjerg”. Højen blev dækket med
ukrudtsdug, for at græsset kunne
formulde. I år har vi fjernet dugen og sået
ny blanding af græsser og vilde blomster
på højen. Der har været et fantastisk
blomsterflor på højen.
Vi gør et stort forsøg på at genskabe den gamle stenalderskrænt til en lyngskrænt, som mange sæbynitter kan huske. Skrænten er blevet buskryddet, og
bagefter er det afklippede blevet fjernet. Ifølge de eksperter, vi har rådført os
med, skal vi lave denne proces tre gange. Vi skal gøre det sidste gang til

Når I oplever, at de forskellige kommuner, klipper lidt på forskellige
tidspunkter, er det fordi, de og vi ikke er “udlært” i biodiversitets-klipning
endnu. Vi må prøve os lidt frem, da det afhænger meget af både jordbund,
artsrigdom og vejrlig.
En sidegevinst er mindre brændstofforbrug, færre timer, der skal klippes,
mindre larm, når vennerne har arbejdsdage og færre reparationer på
maskinen. Det har allerede i år sparret haven for en del kroner.
Så vi ser frem til, at vi bliver meget klogere på det og dermed gøre haven
endnu flottere. Lige, når det lange græs bliver klippet i bund, ser det ikke
godt ud, men heldigvis er det kun få dage, så er der vokset nyt frem.

Tak til vores sponsorer:

Aktiviteter 2022:
Hver torsdag fra ca. kl. 9.00 – 12.00 Arbejdsdag i Nellemanns Have for alle
interesserede. Vi har brug for dig.

Sol og Strand, Hotel Viking, Bygma, Bette Bo, Farvebøtten, Bouet Skilte, Nordjysk
VVS, Understed Makinstation, Understed Vognmandsforretning, Hjortlund
Gravørteknik, Sæby Planteskole Nejsiglund, Slagter Tranholm, Søren Jensens Eftf.,
Arkinord Frederikshavn, Skovbygaard, private sponsorer.

Til kalenderen:

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 vil gerne på sigt udvide vores siddeområder til
også at omfatte Sydhaven. Vi har planer om at
etablere et stilleområde. Derfor har vi fortsat brug
for vedligeholdelsesfrie bord/bænkesæt.
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
Dit eget træ i Nellemanns Have koster 400 kr. Kontakt Birthe Andersen, tlf. 30 11 12 62
KONTINGENTSATSER 2022:
Personligt medlemskab
Par
Foreninger
Forretning/virksomhed

100kr årligt
200kr årligt
300kr årligt
500kr årligt

Benyt vedlagte indbetalingskort eller overfør beløbet til foreningens
9012 456 806 2634. Mobilepay: 55 316
Husk at opgive navn og evt. medlemsnummer

konto:

10. 10. Afslutning skolehaver
23. 11. Vinterfest for aktive med ægtefæller på Frk. Madsen kl. 18.00

BESTYRELSEN:
Formand:
Bjarne Jørgensen, Solvænget 18, 9300 Sæby.
Tlf. 30 26 14 18
Email: bjjrbjarnebror@gmail.com
Næstformand og sekretær:
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
Bestyrelsesmdedlem:
Lone Daugaard, Nejsigvang 6, 9300 Sæby.
Tlf. 28 89 27 04
Email: lonedaugaard2@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Niels Christian Birkbak, Egevej 10, Gærum, 9900 Frederikshavn.
Tlf. 20 68 14 46
Email: incbirkbak@webspeed.dk
Suppleant:
Poul Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby.
Tlf. 29 70 74 14
Email:kornblomst@9300net.dk

