Sæby. 01. 09. 2013
Nr.11

AKTIVITETER 2. HALVÅR 2013:
En gruppe frivillige arbejder året rundt i haven

Æblebladet.

hver torsdag formiddag fra kl. 9:00.
5. oktober kl. 9.00 PLANTEDAG I HAVEN
Færdiggørelse af genplantningen
Dagen slutter med grillpølser m.m. for de aktive
6. oktober. Nellemanns Haves Venner deltager med en stand ved
SORTERNES DAG på Dansk Landbrugsmuseum, St. Estrup
http://www.gl-estrup.dk/dk/forside/aktivitetskalender.aspx
28. november VINTERFEST FOR AKTIVE
TIL KALENDEREN:
GENERALFORSAMLING I 2014 BLIVER D. 12. FEBRUAR
FORÅRSFEST I 2014 BLIVER 24. MAJ
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:
Lisbeth Hultfeldt, Jernbanealle 8, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 45 97

Email: hultfeldt@mail.dk

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

Email: hjnygaard@nordfiber.dk

Kære Venner
Traditionen tro var der igen forårsfest i haven. Flere lokale foreninger og andre
frivillige havde gennem det sidste halve år forberedt denne dag. Udvalgene havde
løbende afholdt møder, og erfaringer fra de tidligere forårsfester var evalueret og
pudset af.
Den 25. maj begyndte tidligt for flere af deltagerne, som dagen forinden havde fået
sat telte op, men solen bagte fra en skyfri himmel, og det var pragtfuldt at være i
haven så tidligt.
Festen blev åbnet med tale af turistchef Inger Grund Petersen, og dagens program
kunne gå i gang.
Underholdning med musik og dans med folkedanserne er altid en succes, og
mange fandt vej til haven, hvor de kunne deltage i dans eller bare sidde og nyde
det hele.

Springgymnasterne fra Østervrå viste deres evne med spring i alle afskygninger.
Der var godt salg fra boderne, og haven var godt besøgt over hele dagen.
En ting var anderledes i år, SOLEN fortsatte med at skinne hele dagen.
Det kunne vi mærke. Alt i alt en rigtig god dag.
Her i efteråret starter forberedelserne op igen til den næste forårsfest, som afholdes
den 24. maj 2014.
Sommeren igennem har Nellemanns Have dannet ramme om forskellige
arrangementer:
D. 23. maj havde vi besøg af Anne Hjernø i haven. DR2 har i sommerens løb sendt
en række udsendelser med Anne og Anders på ferie. I den forbindelse blev der
optaget et indslag til en udsendelse om ferie i Vendsyssel. Vi er meget beæret over,
Nellemanns Have skulle være med i deres udsendelse. Mange har sikkert set
udsendelsen, der blev vist d. 13. juli på DR2. Ellers kan den findes på:
http://www.dr.dk/tv/se/anne-og-anders-pa-sommerferie/anne-og-anders-pasommerferie-3-4#!/
D. 28. juni havde vi i strålende sol besøg af repræsentanter fra Frederikshavns
kommunes venskabsbyer, der var inviteret til Danmark i forbindelse med Skagens
købstadsjubilæum. De var på rundtur fra nord til syd i hele kommunen, og
arrangørerne havde også valgt at gøre et stop i Nellemanns Have. Her blev
gæsterne budt på kaffe og smagsprøver på vores honning. De fik en orientering om
det frivillige arbejde samt en kort rundvisning i haven.
D. 26. juli var der arrangeret en kunst- og tekstfestival i Sæby. I den forbindelse var
der lavet en Golden dag i haven med udstilling, opvisning, smagsprøver m.m. Du
kan læse mere om arrangementerne på dette link:
http://sommerinord.dk/program/
Igennem længere tid har vi sammen med ansatte ved Dansk Bygningsarv arbejdet
på en artikel om genetablering af Nellemanns have og især de frivilliges store
arbejde igennem hele forløbet. På nedenstående link kan du læse resultatet
http://byggerietsildsjaele.dk/inspiration/nellemanns-have
Frederikshavns Kommune har udsendt en ny udgave af Kommunens Byprofil. En flot
bog på 240 sider med fine artikler og billeder af alt, hvad der rører sig i hele kommunen.
Nellemanns Have er også med her med 3 flotte billeder og en fin artikel om haven.
Bogen skal bruges til at promovere kommunen. I bogen findes alle artikler også i en
engelsk og en tysk udgave. Bogen kan købes hos turistbureauerne i kommunen samt
hos boghandlere i Skagen og Frederikshavn.
Du kan også læse en onlineudgave på dette link:
http://issuu.com/byprofil.dk/docs/frederikshavn_kommune_byprofil_2013
HJEMMESIDEN:
www.nellemanns-have.dk/venner
bliver jævnligt opdateret med nyheder og billeder fra aktiviteter i haven

FEST I NELLEMANNS HAVE
Nellemanns Haves Venner kan nu tilbyde nyt telt og nye borde-bænkesæt, hvis du
ønsker at holde din næste fest i Nellemanns have.
Vennerne sørger for opstilling og nedtagning af teltet, borde og bænke, så du kan
koncentrere dig om festen
Telt 6 x 8 m
opstillet
1850,00 kr.
10 borde 0,80 x 2,20m
opstillet
40,00 kr./stk.
16 bænke 2,20m
opstillet
20,00 kr./stk.
Teltet bliver stillet op på Nordplænen neden for skrænten tæt på toilet.
Hvis du ønsker 2 toiletter samt strøm i teltet kan vi tilbyde hele pakken for
I alt kr. 3.000
Kontakt Birthe Andersen, tlf. 98467414 / 30111262
KONTINGENTSATSER 2013:
Personligt medlemskab
Par
Foreninger
Forretning/virksomhed

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

VI MANGLER DIG I HAVEN
Vi har altid brug for friske nye kræfter til arbejdet i haven.
Vi glæder vi os til at se/høre fra dig. Mød op torsdag formiddag, hvor vennerne
er i gang og få en snak om, hvad du kan byde ind med.
Eller kontakt:
Tove Kufa tlf. 51909550, Birthe Andersen 98467414 / 30111262

Kommunalvalg 2013
Den 19. november er der nyvalg til kommunalbestyrelsen – og hvad betyder det så
for Nellemanns Have?
Her må vi lave et tilbageblik, og huske på, at Haven for snart 10 år siden var i
overhængende fare for at blive udstykket til byggegrunde, heldigvis var der nogle
borgere, der tog affære og lavede en underskriftindsamling, med det formål, at
afværge byggeplanerne, det var Sæby Bevaringsforening, der gik foran i arbejdet
med at sikre Havens redning – og en stor tak for det!
Det videre arbejde med at sikre Haven blev i 2006 lagt i hænderne på den
nystartede forening Nellemanns Haves Venner, og kommunen gik med i arbejdet og
ydede i de første år både økonomisk og praktisk støtte.
Der ydes fortsat økonomiske støtte, dog på et væsentlig lavere niveau end i starten,
og det er her valget til det nye byråd kommer ind i billedet, for det er ikke alle
politikere, der er lige velvilligt indstillede for tilskud til Haven. Vi får pt. et årligt tilskud
på 100.000 kr., og hvis Haven skal bevares, må det ikke formindskes.
Så derfor kære havevenner, når I skal til stemmeurnerne den 19. november, så sæt
X ved en politiker, der viser velvillighed for folkelige projekter som Nellemanns Have
– og husk at møde op til vælgermøder, hvor I kan gøre jeres indflydelse gældende
og tale Havens sag
NYT SPÆNDENDE PROJEKT

SMAGEN AF NELLEMANNS HAVE
1. Gele
Afprøves for smag, konsistens og
pektinindhold.
2. Kryddersnaps
Skal lagre i ½ år. Afprøves kun i 1 år.
3. Helsyltede æbler
Afprøves for smag og holdbarhed.
4. Råsyltede æbler
Afprøves for smag og holdbarhed.
5. Æblemost
af sorter som smagsmæssigt ligger tæt op
af spiseæbler.
6. Friske paradisæbler Smagsbeskrivelse.
7. Marmelade.
Fra friske æbler eller restprodukt fra
gelefremstilling.
8. Sukkerglaserede æbler.
Bedømmes af dem der afprøver.
9. Egne erfaringer/ opskrifter,
hvor paradisæbler indgår.
F. eks. romtopf, æbleflæsk m.m.

Som omtalt i sidste nr. af Æblebladet vil Villy Mougaard fra Blomstergården ved
Viborg, skrive en bog om Paradisæbletræerne i Nellemanns Have. Bogprojektet
skal udbrede kendskabet til den store plantegenetiske samling af paradisæbler i
Nellemanns Have.
Villy Mougaard, som er ekspert indenfor æbleforædling, har i en del år været
tilknyttet haven som rådgiver.
Han har igennem årene indsamlet podekviste fra den unikke samling af
paradisæbletræer, som bruges til genplantning i haven. For at sikre bevaringen af
de mange forskellige sorter findes desuden kopier af træerne på Blomstergården.
Som en del af projektet skal nogle af paradistræerne, i løbet af de næste
2 år, indgå i en fødevareafprøvning med beskrivelse for egnethed i husholdningen.
Denne del kaldes SMAGEN AF NELLEMANNS HAVE.
Bogen udgives ved forårsfesten i 2015 og bliver udleveret gratis til alle medlemmer
af Nellemanns Haves Venner og til medvirkende deltagere af afprøvningen.
Projektet er et pionerforsøg. Der findes ikke nogen oplysninger om hvad de
forskellige paradisæblesorter egner sig til i husholdningen.
Eneste information er en enkelt sort, John Downey, som var i handelen for 50 år
siden, beskrevet som egnet til gele og sorten Chestnut som omtales at have
nøddesmag.
Planen er at afprøve ca. 100 forskellige paradisæblesorter.
Æbler fra 5cm til under 5mm betegnes som paradisæbler.
38 personer fra Sæby og omegn har sagt ja til at deltage i afprøvningen.
I Nellemanns Have er der udvalgt 45 forskellige træer til afprøvningen og et
tilsvarende antal fra Blomstergården. Anne Hjernøe får nogle af sidstnævnte til
afprøvning.
Træerne til forsøg er mærket med tydelige orange etiketter.
Deltagerne vælger selv den eller de afprøvninger man ønsker at deltage i.
Der er trykt skemaer til 9 forskellige muligheder, som ses listet op ved billedet af
Villy.
Hvornår går vi i gang og hvad er rette høsttidspunkt.
Æblerne er modne og klar til plukning når ca. 10 % af frugterne er faldet ned og
kærnerne er ved at blive brune.
De fleste æbler modner i september. Der kan være op til 4-5 ugers forskellighed i
modningstidspunkt, afhængig af sorten.
Hver deltager får udpeget ”sit træ” til afprøvningen. Samtidig udleveres skema med
standardopskrift og til notater samt alle de ingredienser og glas som skal bruges til
de forskellige opskrifter.
Et smagsdommerpanel, blandt andre bestående af kendte kokke og madeksperter,
vil senere bedømme hvert enkelt afprøvet produkt indenfor de 9 kategorier for
egnet/ikke egnethed.
De udvalgte produkter går videre til 2. års afprøvning som igen bedømmes. De
bedste produkter fra denne sidste bedømmelse får omtale i bogen med billeder og
nøje beskrivelse som de mest udsøgte sorter med smagen fra Nellemanns Have.

