AKTIVITETER 1. HALVÅR 2014:

Sæby. 01. 03. 2014
Nr.12

En gruppe frivillige arbejder året rundt i haven
hver torsdag formiddag fra kl. 9:00.

Æblebladet.

24. maj kl. 10.00 – 16.00
Forårsfest for alle
Festen arrangeres i samarbejde med andre forening i Sæby
28. JUNI SOMMERFEST FOR AKTIVE
TIL KALENDEREN:
20. og 21. september.
Nellemanns Haves Venner deltager med stand ved
Æblefesten på Blomstergården ved Viborg
5. oktober.
Nellemanns Haves Venner deltager med stand ved
Gamle sorters dag på Gl. Estrup
BESTYRELSEN:

Kære Venner
Mange personer har i det forløbne år været i gang med afprøvning af knap 90
forskellige æblesorter på forskellig vis i forbindelse med Projekt ”Smagen af
Nellemanns Have”. Rundt omkring i mange hjem har stået glas med gele,
råsyltede æbler, helsyltede æbler, marmelade, bjæsk osv. I det kommende år skal
de sidste afprøvninger laves, ligesom der skal laves forskellige smagsteste.
Opskrifterne på de bedste resultater kommer med i den bog, som Willy Mougaard
skal i gang med at skrive her i efteråret. Bogen vil blive udleveret gratis til alle
medlemmer af Nellemanns Haves Venner ved Havens 90 års fødselsdag og
forårsfesten i 2015.
Anne Hjernø er også med i vores bogprojekt, idet hun har udarbejdet mange
spændende opskrifter og beskrivelser af smagstest til bogen, ligesom hun har
sendt mange fine billeder af de færdige produkter.

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:
Anne C. Holmen, Langtvedvej 25, 9300 Sæby
Tlf. 25 76 61 31

Email: anneholmen25@gmail.com

I forbindelse med generalforsamlingen fortalte Villy Mougaard om projektet: Hvor
langt er vi? Hvad skal der ske i 2014 og 2015? Under kaffen var der inviteret til
smagstest af produkterne. Det var en rigtig spændende oplevelse for alle
fremmødte.
Ved forårsfesten bliver der mulighed for at deltage i smagstestene af produkterne.
Der bliver indbudt til en smagstest for professionelle kokke, hvor vi gerne skal få
en masse kommentarer og gode råd til anvendelse af de forskellige æblesorter.
Senere i år bliver der taget stilling til, om der er sorter, der skal afprøves igen, eller
der er andre sorter, der skal afprøves. Mange af de deltagende personer har meldt

sig på banen til at være med igen. Så det er en fantastisk opbakning, vi har fået til
vores projekt.

I maj fik vi doneret kumme til grill af Park og Vej, Frederikshavns Kommune.
Nordjysk VVS har lavet og doneret grillrist dertil. Grillen er blevet flittigt brugt
sommeren igennem.
Vennerne har her i efteråret fået genplantet og nyplantet de sidste træer i haven.
Fremover skal vi kun genplante i de etablerede områder.

UDDRAG FRA BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013
Bestyrelsen har i 2013 afholdt 7 møder. Derudover har vi deltaget i
planlægningsmøder omkring forårsfesten sammen med de øvrige foreninger og
været repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper i forbindelse med afviklingen af
forårsfesten.

Vi har fået alle træer GPS-registreret. Der arbejdes på at få lavet et stort skilt på
vestsiden af Lises Pavillon, hvor de forskellige gpsnumre vil kunne ses. Vi har søgt
Roblonfonden om midler til dette skilt. Ligesom vi har søgt midler til skilte til
Rosenbedet, både små sortsskilte til de enkelte roser og et stort informationsskilt.
Bouet-Skilte skal lave disse skilte, så de bliver i samme stil som de øvrige skilte i
haven. Vi fik her i begyndelse af februar den dejlige besked, at Roblon Fonden vil
give 10.000kr.
Vi har også i år okuleret roser. Det er altid en spændende proces, om det lykkes.

Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i 3 Fondsmøder i det forløbne år. Der
arbejdes fortsat fra Fondens side på at skaffe økonomiske midler til projektet, som
Niras udarbejdede. Der er blevet søgt hos forskellige fonde, men der er ingen
afklaring endnu. Der er lavet et tillæg til Fundats for Nic. Nellemanns Fond, som er
blevet godkendt i Civilretsstyrelsen. I bestyrelsen for Nic. Nellemanns Fond, der ejer
haven, har Vennerne fået 2 pladser. Vi er helt med i beslutningsprocessen i Fonden.
Frederikshavn Byråd har valgt Ole Rørbæk Jensen, som deres repræsentant i
Fonden, han fortsætter derfor som formand for Nic. Nellemanns Fond de næste fire
år.
Af store projekter fra 2013 kan nævnes dræning ved den nordlige græsplæne. Vi
kan allerede se, at træer og græs trives meget bedre.

Der er også lavet omplantning og nyplantning i vores rosenbed. Nogle sorter har
haft svært ved at trives, så andre sorter er kommet til. Et par rækker fliser er blevet
flyttet, så bedenes størrelse passer til de plantede roser.
De sidste par års voldsomme angreb af larver i vores paradisæble- træer har gjort,
at vi har været i gang med mange forskellige tiltag for at komme det til livs..
Vi har fortsat etablering af rishegn forskellige steder i haven.
Vi har sået blomsterbede for at tiltrække forskellige nyttedyr.

Vi har investeret i mange fuglekasser, mange er sat op i haven og flere kommer op
her i marts måned.
Vi har sat limbånd på de nyplantede træer og smurt lim på mange af de gamle træer
for, at forhindre frostmålerlarvens hunner i at nå frem til knopperne, når de kravler op
af stammen. Vi kan se, at der er blevet fanget mange insekter i limen, så det bliver
spændende, om vi også kan se en reduktion i larveangreb i år. To 5. klasser på
Sæbygaardskolen er i gang med at lave insekthoteller, der skal sættes op i haven.
Selvom det har været et godt frugtår i år, var der flere træer i haven, der ikke bar
frugt. Jordprøver viser, at en af årsagerne kan være kalktrang. I foråret bliver der
tilført kalk på udsatte områder.
Vores biavlere har udvidet deres honningproduktion i haven med yderligere 4
bistader.
På sponsortavlen i Lises Pavillon kan alle følge med i, hvilke firmaer, der har støttet
os økonomisk igennem årene.
Vi har sammen med Nordjysk VVS fundet en løsning på en søjle til frivillige bidrag.
Vi forventer, den kommer op i haven, inden sæsonen for alvor går i gang.
Sammen med AT, Pejse, Skov og Havecenter i Frederikshavn har vi udviklet et
skuffejern, som vi kan spænde på vores rive til traktoren. Vi håber, det bliver
nemmere at holde vores stier fri for ukrudt.
Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i 2013 på 100.000kr. Her sidst i januar
modtog vi samme beløb i tilskud fra Frederikshavn Kommune for 2014.
D. 4. juli udkom Frederikshavn Kommunes nye byprofil. En fin bog om vores
kommune på dansk, engelsk og tysk. Her er Nellemanns Have også i med 3 billeder
og beskrivelser på alle 3 sprog. Den kan købes ved Turistkontorerne i Skagen,
Frederikshavn og Sæby og hos boghandlere i Skagen og Frederikshavn.
Større arrangementer i haven i 2013:
Lørdag d. 25. maj havde vi en vellykket forårsfest i Haven. Vejret var med os hele
dagen, så festen var godt besøgt. Lørdag d. 24. maj 2014 er der igen forårsfest. Her
vil vores borgmester Birgit Hansen holde åbningstalen.
DR2 lavede i maj måned optagelser af Anne Hjernø`s besøg i Nellemanns Have.
Optagelserne blev vist i udsendelsen: Anna og Anders på ferie i Vendsyssel.
Besøg af Frederikshavns Kommunes gæster i forbindelse med Skagens
købstadsjubilæum d. 28. juni.
Vi har også i år afholdt en sommerfest med telt og dejlig buffet i haven og en
vinterfest i Sæby Bowlingcenter for de aktive. Det er to dejlige aftener, hvor vi
hygger os.

Søndag d. 6. oktober deltog vi med en stand ved Gl. sorters dag på Gl. Estrup.
Vi vil gerne takke alle vore trofaste medlemmer, der med deres medlemsbidrag er
med til at give en økonomisk håndsrækning, vore sponsorer og
samarbejdspartnere, som har gjort det muligt for os at afholde forskellige
arrangementer i haven, samt hjulpet os økonomisk med sponsorstøtte eller et godt
tilbud, som vi siger.
Hvad var alle disse tiltag, hvis der ikke var en flok frivillige, der lægger deres
arbejdskraft i haven på forskellig vis. Uden dette kæmpestore arbejde var
Nellemanns Have ikke så velplejet og flot, som den fremtræder i dag.
Så den største tak fra Bestyrelsen skal gå til alle jer, der dag efter dag trofast
kommer og lægger jeres timer i haven. Vi har været meget heldige med vejret, sne
og frost har ikke stoppet os i vores arbejde i haven.
Heldigvis er det ikke kun hårdt arbejde, der er tid og plads til hygge, snak, kaffe,
rundstykker og en lille en. Det sociale er i højsæde.
Der skal også lyde en stor tak til alle jer, der på anden vis yder et stort arbejde i
haven og vores forening.
De aktives engagement på mange områder er medvirkende til, at haven er blevet
kendt og blevet en turistattraktion med rigtig mange besøgende. Arbejdet bliver
rost af mange og er med til at gøre Nellemanns Have til en vidunderlig plet på
Danmarkskortet.

Nellemanns Have er blevet et dejligt samlingssted, men også et sted, hvor du kan
finde ro og fred, hvis det er det, du ønsker.
Det er så ikke alle, der synes, det er et sted, der skal værnes om. Indimellem
oplever vi, at der er nogle, der ødelægger noget eller på anden vis laver uro i haven.
Vi vil derfor gerne opfordre alle, der ser eller oplever noget under jeres besøg i
haven om enten gribe ind og få det stoppet eller kontakte en fra bestyrelsen. Vi ved
jo godt, at hvis et hus mangler en rude, varer det ikke længe, før det er blevet til to
eller tre. Vi skal signalere, at der er orden i haven.
Til slut vil jeg gerne gentage den opfordring, jeg kom med sidste år, at endnu flere af
de folk, som dagligt bruger haven, vil føle et ansvar for, at haven bliver bevaret, også
arbejdsmæssigt. Vi kan alle give en hånd med på en eller anden måde, der er rigtig
mange forskellige opgaver, der skal løses. Det kan bare være en gang imellem, man
synes, der lige er overskud til at give et nap med. Al form for hjælp er kærkommen.
Der er en sætning, der lyder sådan:
DU SKAL YDE, FOR AT DU KAN NYDE.

BESTIL EN GUIDET RUNDVISNING I HAVEN.
Turen varer ca. halvanden time og koster 400 kr.
Pengene går ubeskåret til havens drift.
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 1.850,00kr
10 borde 0,80 x 2,20m
opstillet
40,00kr/stk
16 bænke 2,20m
opstillet
20,00kr/stk
Teltet bliver stillet op på Nordplænen nedenfor 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
DET ER IGEN TID FOR INDBETALING AF KONTINGENT FOR 2014.
PÅ GENERALFORSAMLINGEN BLEV DET VEDTAGET AT FORTSÆTTE MED
SAMME KONTINGENTSATS.

Der er ingenting, der kommer af sig selv.
Jeg vil gerne takke alle for et godt arbejdsår. Tak til alle for 2013

KONTINGENTSATSER 2014:
Personligt medlemskab
100 kr. årligt
Par
200 kr. årligt
Foreninger
300 kr. årligt
Forretning/virksomhed
500 kr. 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. 51 90 95 50, Birthe Andersen 98 46 74 14 / 30 11 12 62
HJEMMESIDEN:
www.nellemanns-have.dk/venner
bliver jævnligt opdateret med nyheder og billeder fra aktiviteter i haven

Smagen af Nellemanns Have sættes i gang.

