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   Æblebladet. 
 

 
Uddrag fra bestyrelsens beretning for 2017 

 
   Den 26. januar var det 10 år siden Nellemanns Haves Venner havde første 

arbejdsdag i Haven. Mange timer og dage er siden blevet brugt af de mange 

frivillige i de 10 år, der er gået.  

2017 var endnu et godt og meget travlt år for Nellemanns Haves Venner med 

et aktivt virke af de frivillige kræfter.  

   Vi forsøger, så godt vi nu kan, at vedligeholde bede, samt holde bække og 

grøfter oprensede, så den megen nedbør kan 

ledes bort.   

   Vi er fortsat i gang med en større 

beskæring af de gamle æbletræer, ligesom vi 

har fjernet ukrudtsdug. Der er nu bar jord 

under mange træer. Den prøver vi at bevare, 

for at træerne kan trives.  

   Som noget nyt poder vi selv kviste på nye 

grundstammer. Herved laver vi vore egne 

nye træer helt fra bunden. Det er en 

spændende 

opgave at blive 

selvforsynende 

på dette punkt. 

Mange fra 

Torsdagsholdet har været med på podekursus og 

deltager i denne nye aktivitet. Vi har i 2017 lavet 

ca. 125 nye træer af 34 forskellige sorter, som 

bliver klar til udplantning i løbet af efteråret.  

   Stenbedet i Nordhaven blev fjernet i løbet af 

vinteren og foråret. Det var helt groet sammen i 

ukrudt og var en uoverkommelig opgave for os at 

passe og pleje. Vi har fået et nyt staudebed - 

sponseret af Sæby Planteskole, Nejsiglund. Tak 

for det. Det bliver flot at se dette i fuldt flor til sommer. 

   Den megen nedbør har gjort, at vi har måttet sænke vandstanden i den lille 

sø. Samtidig har vi lavet et dræn ved rosenbedet. 

   Heden i Sydhaven har også fået en omgang. Indledningsvis har vi fjernet 

mange træer og meget buskads. Mange af paradistræerne i Sydhaven står 

også til udskiftning, men vi har heldigvis nye på lager.  

   Overdrevet har også stået for tur i efteråret og vinteren. Vi har fjernet 

vegetation, beskåret træer og renset op ved det lille vandhul.  

   Et suttetræ blev indviet en regntung 

forårsdag sammen med ca. 50 dagple-

jebørn. For legebørn i alle aldre er vi ved 

at udvikle en skattejagt med poster flere 

steder rundt i haven.  

  Vores opslag på Facebook læses af et sted 

mellem 700 og 1500 mennesker. Ved 

større nyheder er læsertallet væsentligt 

højere. En enkelt gang har knap 9000 

været inde og læse. Vi har også i 2017 

skrevet indlæg svarende til en halv side A4 

pr. uge. Dette er suppleret med en otte – ti billeder pr. gang.  

   Mobilepay blev en del af vores virkelighed i 2017. Vi er også i år omtalt i 

turistbrochurer om Sæby. Vi havde besøg af Turistdirektør René Zeeberg i 

foråret, han holdt også åbningstalen ved Forårsfesten den 20. maj. 

   Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i 2017 på 119.780 kr. En 

vigtig indtægt er det årlige medlemsbidrag fra de knap 300 medlemmer af 

foreningen. Sammen med indtægter fra rundvisningerne, salg af honning, 

beløb fra vores pengesøjle, samt sponsorstøtte til konkrete opgaver, har det 

bevirket at vores økonomi fortsat hænger nogenlunde sammen. 

   Bestyrelsen har i 2017 afholdt ni møder. Derudover har vi deltaget i 

planlægningsmøder omkring forårsfesten sammen med Sæby 

Folkedanserforening. Vi har også deltaget i fem møder sammen med 

Fondsbestyrelsen. Hertil kommer mange møder om den kommende 

lokalplan for Nellemanns Have. Lokalplanen er nu færdig og sendt til 

høring indtil den 16. februar.  

   Vi har en arbejdsgruppe i gang med at udarbejde et projekt til en 

totalrenovering af legepladsen. I arbejdsgruppen deltager tre unge mødre, 

som nu er medlemmer af Havens Venner, og som repræsenterer flere 

hundrede børnefamilierne i Sæby. Sammen med firmaet Den lille 

Legepladsfabrik har vi lavet skitserne til en flot og funktionel legeplads, der 

kan bruges af børn i et større aldersspænd end den nuværende meget 

nedslidte. 



   Forårsfesten den. 20. maj blev afholdt i samarbejde med Sæby Folkedanser-

forening. Paradistræerne blomstrede som aldrig før, og der var pænt med 

udstillere og besøgende. Vejret var 

nogenlunde med os.    

  Vores samarbejde med 

Sæbygårdskolen om etablering af 

skolehaver er i god gænge – nu på tredje 

år. Vi støtter op, så godt vi kan. Udover 

skolehaverne omfatter projektet også 

etablering af en servicebygning med 

handicaptoilet, puslefaciliteter til 

småbørn og et grovkøkken. Hertil 

faciliteter hvor man kan opholde sig, og 

hvor skolebørnene kan undervises i dårligt vejr.  

   Projektet har medført behovet for en lokalplan for Nellemanns Have. Med 

en lokalplan kan vi få en overordnet plan, som fremover vil styre udviklingen 

af Nellemanns Have til glæde og gavn for os alle.  

  Vi møder generelt stor velvilje. Tusind tak til alle vore sponsorer: 

Bo Andersen ”Bette Bo” for hjælp med fliser, arbejdskraft og de store 

maskiner. HP Grus i Dybvad for donationen af sand og grus til stier i 

skolehaverne. Roblon Fonden, Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden, AKO 

samt Realdania/Underværker skal også nævnes. De har samlet givet tilsagn 

om støtte på ikke mindre end 850.000 kr. Bygma donerede træ til beklædning 

af Skolehavernes redskabsskur og maling dertil. Her i sidste uge donerede 

Roblon Fonden yderligere 75.000 kr. til Skolehaverne. Samtidig donerede 

Nordmark Maskinfabrik 15.000 kr. til samme projekt.  

   Lions Club, Sæby, tøjbutikken Mr. og Bouet skilte donerede nye veste og 

T-shirts til os. Tak for dem. Nu har alle aktive noget flot arbejdstøj. Dejligt. 

Brunø donerede veste til vore små hjælper. 

   Fra Sæby Borgerforening og Hotel Viking har vi modtaget en donation fra 

hver på et nyt bord/bænkesæt i vedligeholdelsesfri materialer. Tak for det. 

   Hotel Viking vil gerne bruge vore æbler til madlavning, gelé, marmelade og 

bjesk mv. Hotellet markedsfører haven og skaffer gæster hertil. Samtidig vil 

vi kunne få og videresælge en del af de produkter, som hotellet fremstiller af 

vores æbler. Det er en Win – Win. 

   Stor ros og tak til alle aktive frivillige, som fra alle hjørner bidrager til 

vedligeholdelse og udvikling af haven og til udbredelse af kendskabet til 

stedet. Tak til vores trofaste medlemmer. Tak til fondsbestyrelsen for jeres 

aktive og positive opbakning til Havens Venner. Tak til alle som med 

anerkendende bemærkning, gaver og tjenester motiverer til at arbejde videre 

med at gøre Nellemanns Have til et særligt sted. 

Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe i Madpakkehuset. Der vil være folk fra de aktive, 
der vil anvise forskellige arbejdsopgaver dagen i gennem.                                           

Du/I er velkommen, når det passer ind i jeres dag. 

Vennerne er værter ved både mad og drikke hele dagen. Tag gerne børnene med. 
 

                 
 

Tilmelding på mail hansr-m@hotmail.com, tlf. nr. 72409601-30111262                     
senest den 12. april af hensyn til indkøb af mad og drikke. 

 
Velkommen den 22. april                                                                                       

 
Venlig hilsen 

 
 
 
 
 

mailto:hansr-m@hotmail.com


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 

 
 
Vores bord/bænkesæt står til udskiftning.     
Vi vil gerne investere i vedligeholdelses- 
frie sæt af genbrugsplast. 
 
Vil du 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. 6.000 kr. ved køb af 10 stk. 
 
 
BESTIL EN GUIDET RUNDVISNING I HAVEN.  
 
Turen varer ca. halvanden time og koster 400 kr.  
Pengene går ubeskåret til havens drift.  
Kontakt Birthe Andersen, tlf.30 11 12 62  
Mail: kornblomst@9300net.dk 
 
 
KONTINGENTSATSER 2018: 
Personligt medlemskab 100kr årligt 
Par                                 200kr årligt 
Foreninger  300kr årligt 
Forretning/virksomhed 500kr årligt 
 
Beløbet kan indsættes på foreningens konto: 9012 456 806 2634. 
 
Mobilpay: 55 316 
 
Husk at opgive navn og evt. medlemsnummer 
 

 

Aktiviteter 1. halvår 2018: 
 
En gruppe frivillige arbejder hver torsdag formiddag i haven fra kl. 9:00. 
Kom og hils på os og vær med. Der er mange former for arbejde. Kom og byd ind 
med det, du kan bidrage med. Der er kaffe på kanden kl. 10:00 

 
 

Andre aktiviteter: 

Havens dag: Lørdag d. 14. april 

Arbejdsdag i haven. Se omtale her i bladet. 

Vilde blomsters dag 17. juni 

Arrangeres i samarbejde med Frederikshavn kommune 

Forårsfest: Lørdag d. 26. maj.                                                                 

Arrangeres sammen med andre foreninger i Sæby 

Sommerfest for aktive: Fredag d. 29. juni.  

 

 

BESTYRELSEN: 

Formand: 

Hans Rødsgaard-Mathiesen, P. Skades Vej 13, 9300 Sæby. 

Tlf. 72 40 96 01           Email: hansr-m@hotmail.com 

Næstformand: 

Maj-Britt Stehr, Vinkelvej 7A, 9300 Sæby 

Tlf. 28 25 28 23           Email: majbrittstehr0@gmail.com 

Kasserer: 

Birthe Andersen. Kornblomstvej 28, 9300 Sæby. 

Tlf. 30 11 12 62           Email: kornblomst@9300net.dk 

Sekretær: 

Erik Nyholm Thomsen, Chr. Rhuusvej 9, 9300 Sæby 

Tlf. 30 65 65 09            Email: erikthomsen9300@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Solveig Christensen, P. Skadesvej 11, 9300 Sæby  
Tlf. 20 81 15 70           Email: piasolveig@yahoo.dk 
 
Suppleanter: 
Lone Daugaard, Nejsigvang 6, 9300 Sæby 
Tlf. 28 89 27 04           Email: lonedaugaard2@gmail.com 
 
Poul Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby 
Tlf. 29 70 74 14           Email:kornblomst@9300net.dk 

http://www.nellemanns-have.dk/
mailto:mail@nellemanns-have.dk
mailto:kornblomst@9300net.dk
mailto:hansr-m@hotmail.com
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