
Aktiviter:        Efterår 2009 
 

10.       SEP     Den gode historie ved Birthe Andersen 
12.-13. SEP     Arbejdsweekend 
19.       SEP     Kulturraketten 
26.       SEP     Rundvisning i haven ved Villy Mougård 
26.-27. SEP     Arbejdsweekend 
10.-11. OKT    Arbejdsweekend 
15.       OKT    Den gode historie ved Birthe Andersen 
24.-25. OKT    Arbejdsweekend 
07.-08. NOV    Arbejdsweekend 
20.-21. NOV    Arbejdsweekend 
 

Alle Torsdage kl. 08.00 mødes der til havearbejde 
Fra 1. okt. er mødetidspunktet 13.00 
Se detaljer om aktiviteter på   
www.nellemanns-have.dk 
 

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 

           Sæby.   12/09-2009

              Nr.3 

 

 

   Æblebladet. 
 

 
Kære Æblebladet. 
Først en stor tak for den flotte gevinst til mig for et navn 
til vores udmærkede blad. Også en stor tak for sidst for 
en meget vellykket forårsfest i haven. TV Nord m.fl. var 
desværre vist mere optaget af karnevalet i Aalborg end 
af os - måske skal vi invitere rockere og andre bander 
næste år, hvis pressens interesse skal fanges! 
Jeg fik lige til dagen hilsen fra Island med tak for den 
indbydelse, som familien deroppe havde fået. De er for 
skrøbelige til at deltage og da slet ikke i stand til at rejse,  
og så skriver de, som jeg vil citere - om det eventuelt 
kunne bruges i ” Æblebladet”, så andre kan se det: 
 
” Vil du være sød at overbringe en hjertelig tak fra os, 
dvs. Nic. Nellemanns datter Lis Nellemann og hans 
svigersøn landinspektør Zophanias Palsson samt deres 
børn og børnebørn og oldebørn med håb om at 
Nellemanns have i lange tider må være en særlig pryd 
for Sæby og Frederikshavn. 
Lev vel, Lis og Zophynias, Island. 
 
Mange  Hilsner fra.   Vibeke C. 

 

 

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


FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT SØGES TIL NELLEMANNS 
HAVE. 
 
Vi har brug for hjælp til at vedligeholde haven. 
Det er slet ikke kun tungt arbejde, der udføres. De lette 
opgaver er mange og mindst lige så vigtige. 
Det kunne for eksempel være plukning af forskellige urter 
som brændenælde og skvalderkål vi leverer til Slagter 
Kjærgård, eller afklipning af vildskud og syge/døde småkviste 
på æbletræerne.  
Der er hele tiden bede, der skal luges og rives, eller måske 
har du interesse i at være med til at registrere den vilde flora i 
haven. 
Der er mange flere små opgaver, som passer netop til din 
formåen. 
Vi har det rart og sjovt, mens vi arbejder, og du er 
velkommen til at møde op til arbejdsweekender eller torsdag 
formiddage, hvor du finder en flok aktive medlemmer. 
Det er også muligt at tage et nap en anden dag, hvis det 
passer dig bedre. 
Du bestemmer selv mødetid, og hvor længe du har tid og lyst 
til at være i haven. 
 
For nærmere information, 
kontakt venligst Tove Kufa, tlf. nr. 51909550. 
 
 

           Haverundvisning. 
 
Der vil den 26. september kl. 10,00 være rundvisning i 
haven ved Villy Mougård fra Blomstergården i Tjele, 
hvor han vil fortælle om havens træer og planter. 

 
 
 

KULTURRAKETTEN 
sætter i gang 

ÆBLEHØSTEN 
LØRDAG D. 19. SEPTEMBER 

KL. 11 - 15 
Gelefremstilling og syltning af paradisæbler 

 
Fremstilling af paradisæblesnaps  

og bjesk af havens urter 
 

BELLIS BLOMSTER laver dekorationer 
med paradisæbler og andre planter fra haven. 

 
Kom og lav din egen dekoration, 

medbring selv egne materialer, blomster m.m., 
suppler med æbler fra haven. 

Der er mulighed for at købe materialer hos 
BELLIS BLOMSTER i haven. 

 
Dekorationer fremstillet af BELLIS BLOMSTER 

udloddes ved amerikansk lotteri. 
De heldige vindere udtrækkes kl. 15.00 

 
Salg af paradisæbletræer fra 

BLOMSTERGÅRDEN  

 
Telt forefindes i haven. 

                     Herfra sælges diverse drikkevarer. 
 


