
 

Aktiviter:        Forår 2009 

 
2. – 3. MAJ       Arbejdsweekend 
16. MAJ            Besøg hos Henrik Arildskov 
17. MAJ            Arbejdsdag 
23. MAJ           Forårsfest i haven 
6.- 7. JUNI         Arbejdsweekend 
20. – 21. JUNI   Arbejdsweekend 
 
Alle Torsdage kl. 08.00 mødes der til havearbejde 
 
 ------------------------------- 
Bestyrelsen: 
 

Formand. 

Bo Simonsen, Laurits Christensensvej 13, 9300 Sæby. 

Tlf. 98 31 41 57 Email: bb@simonsen.mail.dk 

Næstformand/sekretær. 

Tove Kufa, Algade 33, 9300 Sæby.  

Tlf. 51 90 95 50           Email: tovekufa@hotmail.com 

Kasserer. 

Birthe Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby.  

Tlf. 98 46 74 14           Email: kornblomst28@city.dk 

Holger Almholt, Østeralle 17, 9300 Sæby. 

Tlf. 98 46 49 00         Email:  halmholt@mail.dk  

Ninna Olsen, Kløvermarken 7, 9300 Sæby. 

Tlf.98 46 33 68 

 

Suppleant 

Poul Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby 

Tlf. 98 46 74 14 Email: kornblomst28@city.

  

           Sæby.   24/04-2009

              Nr.2 

 

 

   Æblebladet. 
 

 
 

 
 
Navne konkurrence. 
 
Der er kommet mange spændende navneforslag til vores 
blad. Tusind tak for det. Derfor har det været svært at 
vælge det helt rigtige navn, men hele bestyrelsen er 
enige om at vælge navnet ”Æblebladet”. 
Forslået af Vibeke Carstens. 
Ud over navn på bladet havde Vibeke også foreslået et 
navn til skurvognen i haven, nemlig ” Kærnehuset”, som 
alle i bestyrelsen var begejstret for. 
Vinderen får præmien overrakt til forårsfesten d.23/5.  

 

 
 
Vi modtager gerne indlæg til bladet. 

mailto:tovekufa@hotmail.com
mailto:kornblomst28@city.dk


Formanden har ordet: 
 
Først en tak for den fine modtagelse dette lille medlemsblad 
har fået.  
 
Som en del medlemmer ved, har der været 
uoverensstemmelser i NHV mellem Hanne Heilmann og en del 
af de frivillige i haven samt den siddende bestyrelse. Efter 
generalforsamlingen i februar har vi i den nye bestyrelsen 
arbejdet for at skabe et godt samarbejde og en god dialog. 
Desværre kunne vi ikke blive enige om arbejdsgrundlaget, og 
hvordan vi arbejder sammen for den fælles sag. Derfor blev 
enden på det, at vi måtte opstille mål og regler for fortsat 
arbejde i NHV bestyrelse. Dette kunne Hanne Heilmann ikke 
acceptere og valgte derfor at stoppe i bestyrelsen. 
Pressemeddelelse fra Hanne er vedlagt dette blad. 
1. suppleant Holger Almtoft er trådt til og bydes velkommen i 
bestyrelsesarbejdet. Det fremtidige arbejde i bestyrelsen 
tegner meget konstruktivt og spændende, med stor 
arbejdsiver har alle smøget ærmerne op og ser fremad.  
Arbejdet i haven går fremad, der er plantet nye lærketræer, 
og sat 20 fuglekasser op, som er blevet skænket af Ole Olsen. 
Husk alle er velkommen som frivillig i haven til 
arbejdsweekenderne og om torsdagene, og husk vi har ikke 
kun har brug for folk med ”grønne fingre”. 
Der arbejdes i trepartsudvalget for at få nye bænke og borde i 
haven, og toilet til brug for besøgende. Renovering af Lises 
pavillon er også med i planerne. Udvalget mødes ca. en gang 
om mdr. 
I øjeblikket er alle kræfter i bestyrelsen samlet om at 
arrangere forårsfest i Nellemanns have. Vi håber på stor 
tilslutning og byder på et spændende program.  Invitation er 
vedlagt. 
 

Venlig hilsen Bo Simonsen 

        Husk haverundvisning. 
 
       OBS.  
            Har du husket at indbetale kontingent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Det er, hvad vi venter på nu, at haven er i flor. 
 

Havens faglige konsulent, gartner Henrik Arildskov  
har tilbudt at lave en rundvisning i sin private have,  
Lørdag 16/05-2009 kl 13.00.  
Adresse: Ilbjergevej 25, Hvidsted. 9800 Hjørring  
 
Alle i foreningen er velkommen. 
Senest tilmelding er 1/5 2009 
Kontakt: Tove Kufa. Tlf. 5190 9550 


