
 

Aktiviteter for efterår/vinter 2011: 
En gruppe frivillige arbejder året rundt i haven hver torsdag 

formiddag fra kl. 9:00. 

Kommende arbejdsweekender: 

20. og 21. august 

10. og 11. september 

1. og 2. oktober 

22. og 23. oktober 

12. og 13. november 

3. og 4. december 

Alle dage mødetid fra kl. 9:00 
 

23. november. Vinterfest for de aktive 
 

Rundvisninger i haven: 

12. juli, 19. juli, 26. juli, 2. august og 9. august. 

Alle dage er tirsdage, fra kl. 10:00 – 11:30. 

Rundviser er Joan Christensen. 
 

Du kan altid holde dig opdateret på 

www.nellemanns-have.dk 
 

Bestyrelsen: 

Formand: 

Bo Simonsen.    Søndergade 5F. 9300 Sæby. 

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

Næstformand: 

Poul Andersen.  Kornblomstvej 28. 9300 Sæby.  

Tlf. 98 46 74 14          Email: kornblomst@turbopost.dk 

Kasserer: 

Birthe Andersen. Kornblomstvej 28. 9300 Sæby.  

Tlf. 98 46 74 14          Email: kornblomst@turbopost.dk 

Sekretær: 

Tove Kufa.            Strandgade 12. 9300 Sæby.  

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

Ninna Olsen. Kløvermarken 7. 9300 Sæby. 

Tlf.98 46 33 68 
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   Æblebladet. 
 

 
 

Kære Venner  

 

Det blev en fantastisk forårsfest d. 14. maj. Det er en fornøjelse at være 

med til at arrangere sådan en dag. De ni lokale foreninger, der deltog i år, 

brænder alle for, at det skal blive en dejlig dag. Vi bliver alle bedre for 

hvert år, og ved vores evalueringsmøde d. 29. maj kom der nye ideer frem til 

næste års fest, hvor alle foreninger er med igen. 

Åbningstalen d. 14. maj stod kulturudvalgsformand Mogens Brag for. Han 

kom bl.a. ind på, hvordan hele Sæbyområdet havde inspireret forfattere og 

malere gennem tiden, ligesom han opfordrede os alle sammen til at stoppe op 

i ny og næ og glæde os over nærmiljøet og forårets komme. Det hjælper en 

forårsfest i Nellemanns Have os til og sluttede med at ønske os alle en god 

dag. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   En stolt pige, der fremstiller sin egen smørekniv 
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Efter åbningstalen indtog Spring Team Sæby ”scenen”. De mange gymnaster 

leverede en fantastisk opvisning og høstede stort bifald fra de mange 

fremmødte for de flotte præstationer. Sæby Folkedansere indtog nu 

græsplænen til deres første opvisning, mange iført deres flotte dragter.  

Herefter åbnede alle de øvrige aktiviteter og boder. Der var livlig gang 

overalt, vejret viste sig fra den flotte side med fint solskin indtil midt på 

eftermiddagen, hvor regnen kom og satte en stopper for nogle af 

aktiviteterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       

                                              To Robin Hood`er med bue og pil 

 

Et dejligt madpakkehus med borde og bænke til 35-45 personer blev klar til 

forårsfesten. Borde og bænke er sponsoreret af Spar Nord Fonden. De bliver 

flittigt brugt af vores mange gæster i haven. Lises pavillon er blevet flyttet 

op i haven. Der er kommet ny træbeklædning, men det gamle kobbertag er 

bibeholdt. 

Naturlegepladsen blev indviet torsdag d. 9. juni. Dagplejegruppen Nord i 

Sæby, som dagligt kommer i haven, har skænket et beløb på 15.000 kr. til 

legepladsen. I fællesskab med Nellemanns Haves Venner blev det muligt at 

opføre legepladsen. 

PMU Sindal har stået for konstruktionen og udførelsen af legeredskaberne. 

For at markere færdiggørelsen af legepladsen, havde Nellemanns Haves 

Venner inviteret Dagplejegruppen Nord, 7 dagplejemødre med hver 4 børn, til 

en lille festlighed, hvor der blev serveret boller og kagemand. 

Alle glædede sig over den nye legeplads i naturskønne omgivelser. 

Der er ingen tvivl om, at små som store borgere, fremover flittigt vil benytte 

det nye fristed og tumlepladsen i Nellemanns Have.           

 

 

Pressemeddelelse fra Realdania                            25/05-2011. 
 

En stor gruppe engagerede ildsjæle har gennem flere år arbejdet for at føre 

Nellemans Have i Sæby tilbage til fordums pragt.  Med støtte fra Realdania bliver der 

nu udarbejdet en bæredygtig udviklingsplan, som skal sikre havens fremtid som lokalt 

samlingspunkt og regionalt udflugtsmål.  

 

En unik have og Nordeuropas største samling af paradisæbletræer var ved at gro til i 
selvsåede buske og træer, da en gruppe frivillige ildsjæle i Nellemanns Haves Venner i 
2008 gik i gang med at tynde ud, rydde op og plante nyt for at genetablere den have, 
landinspektør Nic. Nellemann anlagde tilbage i 1925.  

   

Nu får havens ejer, Nic. Nellemanns Fond, støtte fra Realdania til en forundersøgelse og 
en udviklingsplan, der skal understøtte de frivillige ildsjæle i deres arbejde med at 
fremtidssikre haven. Planen skal skitsere, hvordan haven kan drives på et bæredygtigt 
grundlag, og målet er at sikre havens naturmæssige, landskabsarkitektoniske og 
kulturhistoriske værdier, så haven forbliver en attraktion, der kan tiltrække både lokale og 
besøgende udefra.  

   

- De analyser, vi nu får foretaget, giver os et helt centralt værktøj til at afgøre, hvilken 
udviklingsretning haven skal tage, og hvordan vi får skabt en økonomisk bæredygtig drift 
for fremtiden. Derfor er vi glade for, at Realdania har givet penge til at få lagt en 
udviklingsplan, siger såvel Ole Rørbæk Jensen, der er formand for Nic. Nellemanns Fond 
som Hugo Weesgaard, der  er bestyrelsesmedlem i fonden og koordinator for udviklingen 
af projektet.  

   

Realdania ønsker med sin støtte at bidrage til, at genskabe fin have på et bæredygtigt 
grundlag til glæde for lokalmiljøet og de mange engagerede ildsjæle.  

   

- Det er imponerende at se det store lokale engagement i at vedligeholde og drive 
Nellemanns Have. Vi vil gerne være med til at støtte op om et projekt, der både har stor 
lokal betydning, og som er med til at tiltrække besøgende udefra, siger projektleder i 
Realdania Anne-Mette Gjeraa.  

   

Undersøgelsen gennemføres af Niras og i dialog med lokale aktørgrupper, brugergrupper, 
kommunale og regionale repræsentanter mv.  

                                      

Indvielse af legeplads 


