
 

Aktiviteter 2. halvår 2012: 
En gruppe frivillige arbejder året rundt i haven hver torsdag formiddag fra 
kl. 9:00. 
Arbejdsweekender: 
18. og 19. august 
8. og 9. september 
29. og 30. september 
20. og 21. oktober 
10. og 11. november 
Alle dage mødetid fra kl. 9:00 
 

ALLE ER VELKOMMEN TIL AT GIVE ET NAP MED   
DER ER IKKE MØDEPLIGT – KOM NÅR DU HAR TID OG LYST 
DER ER OGSÅ BRUG FOR DIN HJÆLP ET ELLER ANDET STED 
  
LØRDAG D. 8. SEPTEMBER – ÆBLEFEST PÅ TORVET I SÆBY 
Nellemanns Haves Venner deltager med en stand 
 

SØNDAG D. 21. OKTOBER – PLANT DIT EGET TRÆ 
 

ONSDAG D. 21. NOVEMBER 
Vinterfest for aktive 
 

Bestyrelsen: 
Formand: 

Birthe Andersen. Kornblomstvej 28, 9300 Sæby. 

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

Næstformand: 

Jan Hermansson, Hørbylundvej 63, 9300 Sæby.  

Tlf. 98 46 62 74          Email: rosalina@dlgpost.dk 

Kasserer: 

Benny Sørensen. Louis Nielsensvej 17. 9300 Sæby.  

Tlf. 98 46 17 40          Email: bebs@turbopost.dk 

Sekretær: 

Tove Kufa. Strandgade 12. 9300 Sæby.  

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

Hans Jørgen Nygaard. Skævevej 86, 9352 Dybvad. 

Tlf.98 86 45 09           Email: hjnygaard@nordfiber.dk 

 
                   Sæby. 01/09-2012
                               Nr.9 
 
 

   ÆbleÆbleÆbleÆblebladetbladetbladetbladet....    
 

 

Kære Venner 
Der har været travlhed på flere fronter i haven, oprydning efter storme,  
maling af huse og låger, pasning og pleje af roser, træer, buske osv.  
Den sidste genplantning af æbletræer løber af stablen til oktober, så rummer 
haven igen de 1000 træer.  
Et større registreringsarbejde med GPS er blevet gennemført, så alle  
træerne nu får et nyt nummer. Dertil skal bruges stålskilte. 
Det var derfor en stor dag, da Tove Kufa kunne modtage skiltene hos Skjold i 
Sæby, der har sponsoreret dem.  
Takket være mange gode sponsorer lykkes det os at lave nye tiltag, arrangere 
forårsfest m.m. 
 

      



              

 

Lørdag d. 19. maj kunne borgmester Lars Møller holde åbningstale ved den årlige 
forårsfest i Nellemanns Have. Forårsfesten havde i år et overordnet tema: Fugle, 
som indgik hos flere af de deltagende foreninger i form af konkurrencer, guidede 
fugleture, samling af fuglekasser osv.  
16 foreninger deltog på forskellig vis med aktiviteter rundt omkring i haven. Festen 
blev dækket af Christina Nørgaard fra P4-Levende lørdag, så Nellemanns Have kom 
på Danmarkskortet, og flere gæster var da også kommet i haven, fordi de havde 
hørt radio. 
Flere nye foreninger var inviteret med i år. Jagtforeningen serverede bl.a. grillet 
rågebryst, det var nyt for mange. Biavlerforeningen havde stand med salg af 
honning og honningbolsjer, Sæby Miniby havde lavet en stand med deres flotte 
fuglefoderhuse, som kunne bestilles til senere levering. 
Derudover var der opvisning ved Sæby Springgymnaster og Sæby Folkedanserfore- 
ning. Volstrup Harmonikaklub var med for første gang og gav musikalsk indslag et 
par gange i løbet af eftermiddagen. Vores lirekassemand gav også et dejligt 
musikalsk indslag flere gange. 
Gæsterne havde mulighed for at købe både frokosten og eftermiddagskaffen. Det 
var et velbesøgt arrangement, som de deltagende foreninger var tilfredse med. 
Forårsfesten i 2013 er planlagt til lørdag d. 25. 5. Så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen 
På hjemmesiden er der flere billeder fra vores forårsfest 
 

     
  
I foråret flyttede nye beboer ind i Nellemanns Have. To lokale biavlere satte 
bistader op, som er blevet fulgt tæt af alle havens gæster hele foråret. Der 
var stor spænding, da den første honning skulle slynges, og resultatet var en 
næsten hvid honning, med en ganske dejlig smag.  
Honningen kan købes hos Torvets kaffe & Chokolade og Spar Torvet i Sæby. 
Det er blevet en stor succes, vi har næsten udsolgt af forårshonningen, og i 
skrivende stund er en Sensommerhonning på vej. Vi er spændte på både farve 
og smag. 
De forretningsdrivende siger, at både lokale og turister har taget godt imod 
vores honning. Så næste år skal vi gerne have flere bistader placeret rundt i 
haven. 
Når man køber vores honning, støtter man samtidig det frivillige arbejde i 
Nellemanns Have. 
 
 

LARVEANGREB. 
 
Vi har i år igen været plaget af larveangreb i vores æbletræer. Vi har haft 
kontakt til forskellige eksperter for at få gode råd. Det resulterer i flere 
forsøg, hvor vi forsøger at skabe gode betingelser for nyttedyrene, der lever 
af disse larver. Derfor er haven ikke blevet buskryddet, som vi plejer, der 
bliver etableret rishegn, opsat fuglekasser, lavet insekthoteller osv. Vi er 
spændte på, om det får en virkning,  



MULDVARP NR. 100 ER GÅET I FÆLDEN. 
 
Torsdag d. 5. juli kunne en stolt Kai Hansen fremvise beviset på, at han er en 
særdeles dygtig og erfaren muldvarpejæger. Jagt er forbudt i haven, men Kai 
har fået dispensation. 
Kai er en af de aktive frivillige i Nellemanns Have og har været med siden 
begyndelsen af havens renovering, som rigtig tog fart for 4 år siden. 

 

Dengang var haven invaderet af muldvarpe, som underminerede hele det 6ha 
store område. 
Hundredvis af muldvarpetuer dominerede de cirkelrunde græsplæner, som 
vanskeliggjorde græsslåningen. 
Kai fik fat i 3 muldvarpefælder, som siden er blevet tilset næsten dagligt, 
både tidligt og silde. 
Det blev efterhånden en sport at lure muldvarpens færden. 
Tålmodighed og erfaring gjorde efterhånden Kai til en mester i faget. 
Beviset for indsatsen er i dag tydelig. Der er ikke mere underminerede gange, 
som ødelægger rødderne på æbletræerne og græsplænerne er glatte som 
golfbaner. 

HOLD DIG OPDATERET OM AKTIVITETER OG NYHEDER PÅ 
www.nellemannshave-dk 
     Ny forbedret side for havens venner 

       Klik her 
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