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 Æblebladet. 

 
Kort uddrag af bestyrelsens beretning for 2021 

 
2021 var et år præget af Corona og lokalplanen for boligområdet Sæby Bakker. 
Coronatågerne lettede så meget, at vi kunne begynde vores arbejde den 4. marts. 
Det var dejligt igen at kunne samles om arbejdet i Nellemanns Have. 

Lokalplanen for Sæby Bakker fyldte rigtig meget hos Havens Venner. Vores bekym-
ringer og indsigelser går på, at Frederikshavn Kommune vil udvide Langtvedvej, 
det kan gå ud over de gamle æbletræer på begge sider af vejen. Desværre blev der 
ikke lyttet til os. Nu må vi se fremad og finde andre løsninger, også på parkerings-
pladsproblemer og indgang til Haven. 

Coronaen fik igen lokket folk af huse og ud i naturen. Vi mødte mange motionister 
og idrætsudøvere i årets løb. Yoga- og gymnastikhold trænede næsten dagligt på de 
store plæner. Kommunen holdt kurser for folk på genoptræning. Bålhytten blev 
flittigt brugt som skolestue. Madpakkegæster, skolebørn, cykelturister og forskel-
lige institutioner brugte haven. I det forløbne år har Bålhytten været booket 142 
dage udover vores egne bookinger. Hertil kommer de rigtig mange gæster, der be-
nyttede bålhytten uden booking. 

Vores sommerarrangementer har været aflyst, men heldigvis kunne 30 aktive 
havevenner mødes den 24. november til Vinterfest hos Frk. Madsen i Sæby. 

Projekt Vilde Blomster blev søsat i 2021. Med stor hjælp fra Jesper fra Understed 
Maskinstation blev der gravet ud til bede i de to store cirkler. Vi etablerede også 

felter med langt græs både 
nedenfor og ovenfor 
skrænten. Begge dele vil vi 
fortsætte med i 2022. 

Rosenbedet og staudebedet 
har blomstret flittigt i 
mange skønne farver. Her 
er det Virumroserne i 
Skolehaverne, der viser sin 
flotte farvepragt. 

I vores egen lille 
planteskole i 
Skolehaven har vi 
pt. 230 træer 
fordelt på 106 
forskellige GPS-
numre stående 
klar til at plante 
ud, når de bliver 
store nok. Vores 
erfaring siger, at 
de gerne skal være 

2-3 år, inden vi planter dem ud i Haven. I 2021 plantede vi 18 træer ud og solgte 
37 sponsortræer. 

Vi fortsætter etablering af ukrudtsværn omkring de ca. 500 nyplantede træer. Vi 
er ca. halvvejs! Vi kan se det virker og sparer mange timer med lugning ved 
træerne. Vi fik etableret opbevaringsbåse til kompost, sand, brænde mv. Så det 
nu er nemt for vores leverandører at aflevere de forskellige varer. 

Istidsskrænten ved Lises 
Pavillon blev buskryddet igen 
sidst på året, og skolebørn fra 8. 
klasserne hjalp med at rive 
græsset væk.   

Der har været travlhed på alle 
fronter. Haven har stået flot og 
velplejet. 

                                                                 

Vi har fået startet godt på 2022. Vi ser fremad og arbejder nu på flere fronter for 
gode forhold til Havens Aktive Venner. I vores lokalplan, der blev lavet i forbin-
delse med opførelse af Servicebygning, Redskabsbygning og Bålhytte blev der 
indført 2 byggefelter på hver 60m2, et ved nuværende Kernehus og et på 
Nordplænen. Vi vil gerne gøre brug af disse to byggefelter her i 2022. 

Sammen med Fondsbestyrelsen i Nic. Nellemanns Fond og Kim Bæk fra Arkinord i 
Frederikshavn er vi i gang med at udarbejde to byggeprojekter. Ved Kernehuset 
skal der opføres en bygning, der rummer garage/værksted samt frostfrit rum og 
på Nordplænen skal der opføres en bygning, der rummer opholdsrum for aktive 
havevenner, et orange/drivhus til opstart af forskellige æbletræer og planter 
m.m., samt et handicap-toilet, der vil være åben hele året. Når bygningen 
Nordplænen står færdig, vil Kernehuset og det lille toilet blive fjernet.                     



Vi vil med disse to bygninger få alle 
vores aktiviteter ind på vores egen 
matrikel og skal derfor ikke krydse en 
kommende meget trafikeret vej med 
vores traktorer og haveredskaber. 
Det bliver to spændende bygninger, 
som vi glæder os meget til at tage i 
brug.                                                  
Sydhaven har længe ventet på en 
kraftig oprydning af selvsåede træer 
og buske. Den store gran ved Det 
Hvide Hus var også ramt af sygdom, 
så endnu engang måtte vi have fat i 
Skovbygaard. Den 14. februar var den 
store skovmaskine på besøg. Vi har 

siden været i gang med motorsavene og oprydning af ris. Heldigvis har vi en god 
aftale med Flemming fra Understed Vognmandsforretning, som kommer og fjerner 
vores grenaffald. Nogle store flotte træer får lov til at blive stående. Hele området 
skal gennemgå en forvandling, så vi kan bruge det på en helt ny måde. 

Podekursus for Aktive Havevenner 
Vi har klippet podekviste af træerne på begge sider Langtvedvej. Det genetiske 
materiale skal reddes. Derudover har vi en del syge træer, hvor vi har klippet 
podekviste. Det er her, vi siger, at det er ”sidste udkald” for at redde dem. Det 
kræver øvede podefolk. 
Derfor afholder Bjarne Jørgensen to podekurser i NH. 
 

01.04. Podekursus for Aktive Havevenner kl. 9.00 – 12.00. Medbring selv kaffe og 
brød til formiddagskaffen. 
 

08.04. Podning for Aktive Havevenner - kun for øvede - fra kl. 9.00 til vi er færdige. 
Medbring selv kaffe og brød til formiddagskaffen. Foreningen er vært ved sandwich, 
øl og vand til frokost.  

 

         
 

Nye bestyrelsesmedlemmer 

Jeg vil gerne takke Nellemanns havevenner for tilliden, til det 
vigtige hverv som formand for foreningen.  
Jeg ville helst bare hjælpe med de faglige spørgsmål om haven 
og træerne, men det skal nok blive spændende at have 
kontakt til jer aktive havevenner.  
Jeg startede i gartnerlære i 1969 og har kun været fra faget et 
år, hvor jeg aftjente min værnepligt ved Den Kgl. Livgarde, så 
med godt 50 år i faget har jeg lidt viden at dele ud af, og på en 
god dag kan jeg også huske noget af det.  

Jeg bor på Solvænget i Sæby og arbejder på femte år for Mariagerfjord. Jeg vil 
forsøge at gøre mit til, at haven stadig udvikler sig til gavn for Sæbys borgere, 
turister og selvfølgelig de aktive venner.  
Og så håber jeg personligt på, at vi også får videreudviklet samlingen af 
spændende paradisæblesorter.  
 

Tonni Studsbjerg er nyt bestyrelsesmedlem i Nellemanns Haves 
Venner.                                                                                                 
Tonni er 66 år, født og opvokset i Hjørring og omegn.                   
Jeg har været beskæftiget i banksektoren hele mit voksenliv, og 
sluttede min karriere i Sparekassen Vendsyssel.                            
Min kone og jeg besluttede i 2020 at forlade Vestkysten 
(Pandrup) for at flytte til den fantastiske by Sæby.                                                
Vi har begge arbejdet som frivillige i Nellemanns have siden 
sidste sommer.  

 

 

                       Lørdag d. 23. april 
 

Kl. 9.00 er der rundstykker i Bålhytten, medbring selv kaffe og kop 
Herefter arbejdes der i Haven indtil 

Kl. 13.00 hvor vennerne giver frokost 
Vi ses 

 
 



Tak til vores sponsorer: 
 
Hotel Viking, Bygma, Bette Bo, Farvebøtten, Bouet Skilte, Nordjysk VVS, Understed 
Makinstation, Understed Vognmandsforretning, Hjortlund Gravørteknik, Sæby 
Planteskole Nejsiglund, Slagter Tranholm, Søren Jensens Eftf., Arkinord 
Frederikshavn, Skovbygaard, private sponsorer.    

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 
Vi mangler bord-bænkesæt flere steder i Haven. 
Vi vil gerne fortsætte med vedligeholdelsesfrie 
sæt af genbrugsplast. 
Hvis du vil 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. 7.000 kr.  
Donerer du et helt sæt, får du et stålskilt med dit navn/firmanavn 
monteret på bordet 
 
BESTIL EN GUIDET RUNDVISNING I HAVEN.  
 

Turen varer ca. halvanden time og koster 500 kr. Pengene går ubeskåret til havens drift.  
Kontakt Birthe Andersen, tlf. 30 11 12 62  
 
Dit eget træ i Nellemanns Have koster 400 kr. Kontakt Birthe Andersen, tlf. 30 11 12 62 
 

KONTINGENTSATSER 2022: 
Personligt medlemskab 100kr årligt 
Par                                 200kr årligt 
Foreninger  300kr årligt 
Forretning/virksomhed 500kr årligt 

 
Benyt vedlagte indbetalingskort eller overfør beløbet til foreningens                          
konto: 9012 456 806 2634.  Mobilepay: 55 316 
Husk at opgive navn og evt. medlemsnummer 
 
 

Aktiviteter  2022: 

Hver torsdag fra ca. kl. 9.00 – 12.00 Arbejdsdag i Nellemanns Have for alle 

interesserede. Vi har brug for dig. 
 

Til kalenderen: 

 

01. 04. Podekursus for Aktive Havevenner kl. 9.00 – 12.00 
 

08. 04. Podning for Aktive Havevenner - kun for øvede - kl. 9.00 til vi er færdige.  
 

23. 04. Arbejdsdag for alle interesserede kl. 9.00 – 13.00 
 

30. 06. Sommerfest for aktive med ægtefæller kl. 18.00 – 22.00 
 

10. 10. Afslutning skolehaver  
 

23. 11. Vinterfest for aktive med ægtefæller på Frk. Madsen kl. 18.00 
 
BESTYRELSEN: 
 

Formand: 

Bjarne Jørgensen, Solvænget 18, 9300 Sæby. 

Tlf. 30 26 14 18           Email: bjjrbjarnebror@gmail.com 

Næstformand: 

Lisbeth Haven Hedegaard, Nejsiggyden 14, 9300 Sæby. 

Tlf. 28 71 61 95           Email: havenhedegaard@hotmail.com 

Kasserer: 

Birthe Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby. 

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

Sekretær: 

Lone Daugaard, Nejsigvang 6, 9300 Sæby. 

Tlf. 28 89 27 04           Email: lonedaugaard2@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 
Tonni Studsbjerg, H. C. Gadsvej 6, 9300 Sæby. 
Tlf. 26 71 95 50           Email: studsbjergtonni2gmail.com 
Suppleanter: 
Niels Christian Birkbak, Egevej 10, Gærum, 9900 Frederikshavn. 
Tlf. 20 68 14 46           Email: incbirkbak@webspeed.dk  
Poul Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby. 
Tlf. 29 70 74 14           Email:kornblomst@9300net.dk 
 

http://www.nellemanns-have.dk/
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