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   Æblebladet. 
 

 

Skolehaver og Ny Jens Hvass skov. 

Sæbygårdskolen og Nellemanns Haves Venner er gået i et samarbejde om at lave 
skolehaver. Området, der er blevet inddraget til projektet, har tidligere været en del 
af Jens Hvass skov.  

Formålet er: 

At eleverne tilegner sig viden om planters vækst og biologi gennem egne praktiske 
haveerfaringer. 

At udvikle bæredygtig adfærd, viden om mad, sundhed og naturfaglig dannelse. 

At inddrage et interessant lokalområde til et alternativt undervisningsrum. 

At åbne skolen op for de omgivende samfund ved at samarbejde med beboerne og 
lokale organisationer.   

At bevare haven og sørge for at et nyt og yngre publikum også vil benytte haven. 

At gøre eleverne deltagende i lokalsamfundet og inddrage forskellige faggrupper fra 
erhvervslivet i undervisningen. 

 

        

Elever fra Sæbygårdskolens 5. årgang har fået deres egen lille have, som de skal 
dyrke og passe. Eleverne har været med i hele processen fra området blev ryddet 
for grene, inden skovmaskinerne gik i gang med fældning af de gamle nåletræer. 

Merete Møller og Bjarne Jørgensen har stået for indretning af området til 
skolehaver og Ny Jens Hvass Skov. 

 

Jens Hvass gamle planteplan over området er blevet genanvendt i en ny udgave. 
De forskellige sorter er blevet plantet ud i områder, så de på sigt kan vokse op 
som solitærtræer.  

Ud over skolehaver og Ny Jens Hvass Skov er der også lavet projektbeskrivelse til 
servicebygning med toiletfaciliteter og bålhytte med shelters, der kan bruges af 
eleverne til undervisning og overnatning, men vil også kunne bruges af havens 
andre gæster. Haven er tæt på Nordsøstien, så det vil være et oplagt mål for 
cyklende og vandrende folk. Der søges om fondsmidler til det store projekt. 



Forårsfest i Nellemanns Have d. 21. maj. 

En fantastisk blomstrende have kunne i år tage imod alle gæsterne.  

Kl. 10 holdt Fondsbestyrelsens formand Ole Rørbæk Jensen åbningstalen, hvorefter 
Hjemmeværnets Musikkorps slog tones an. Programmet fortsatte med 
underholdning, musik og dans, leg for børn m.m. 

          

20 forskellige foreninger og kreative personer havde også i år lavet stande med 
spændende ting, mad og drikke. Det var en fin dag med mange glade besøgende. 

         

       Billeder fra dagen kan ses på foreningens hjemmeside og på facebook. 

Alle frivillige, der har stået for tilrettelæggelsen af dagen, og de deltagende med 
boder og stande er tilfredse med dagen og klar til endnu en forårsfest lørdag        d. 
20.05.2017. 

 

Nye skilte til træerne 

Vi har i mange år ønsket os nye skilte til vores træer. Sammen med Hjortlund 
Gravørteknik og Bouet Skilte er vi fundet frem til denne udgave, som nu er ved at 
blive sat op på de ca. 250 træer, der er sponsoreret af forskellige personer. 

 

Nogle har købt et træ som gave til barnedåb, til en rund 
fødselsdag eller som et minde om en kær afdød.  

Nogle har et familietræ, bedsteforældre har købt til børn 
og børnebørn spredt rundt i haven. 

Andre har købt til alle i et specielt område. 

Mulighederne er mange. 

Der er også mulighed for at købe et sponsortræ blandt 
de gamle træer fra Familien Nellemanns tid.  

 

Torsdagsgruppen er blevet større….. 

Vi har budt velkommen til nye aktive, som har valgt at blive en del af det sociale 
fællesskab, der mødes hver torsdag formiddag. Det er dejligt, når arbejdsgruppen 
vokser. Vi har altid plads til flere….. 

 



Kom og gør en forskel til        
Havevennernes dag                                  

Lørdag d. 15. oktober 

 

Nellemanns Haves Venner inviterer hermed alle, der har lyst og interesse, til en 
festlig arbejdsdag i Nellemanns Have. Det er ikke kun for medlemmer. Alle er 
velkomne!  Vi skal have gjort haven klar til efterår og vinter. Det er en opgave, der 
kræver mange hænder. Mange flere end vi selv har. 

Fra kl. 9.00 til ca kl. 16.00 er der aktivitet i Haven. Der vil være folk fra de 
aktive, der vil anvise forskellige arbejdsopgaver dagen i gennem, så du/I kan 
komme, når det passer ind i jeres dag. 

Program: 
Kl. 09.00 mødes vi i Madpakkehuset til morgenkaffe og rundstykker. 
Kl. 12.00 er der frokost. 
Kl. 16.00 slutter vi af med en grillpølse eller to. 

Indimellem skal vi selvfølgelig arbejde: Hakke, skuffe, rive, klippe, 
beskære, hygge, snakke, drikke kaffe og meget mere. 

Vi er værter ved både mad og drikke hele dagen. 
Tag praktisk tøj på. Medbring jeres eget haveværktøj: Rive, hakke, spade, 
skuffejern, saks mv., og tag endelig børn og børnebørn med. Der er sjove opgaver til 
dem - bl.a. tømme alle vores fuglekasser. 
 

                                                                   
 

Eventuelle spørgsmål:  Mail hansr-m@hotmail.com, tlf. nr. 72409601-30111262                      
 

Velkommen den 15. oktober 2016 
Med venlig hilsen 

 

 
Nellemanns Haves Venner er online: 
 

Offentlig mail: 

Ønsker du at modtage post fra Havens Venner på mail, så send en mail til 
følgende adresse: mail@nellemanns-have.dk  

Oplys dit navn i mailen, så vil vi fremover sende nyhedsbreve og anden 
information til dig elektronisk.  Du vil med tiden også modtage Æblebladet 
elektronisk, så du både får et eksemplar med almindelig post og et med mail.                                    
Hvis du vil skrive til foreningen, kan du benytte samme mailadresse: 
mail@nellemanns-have.dk 
 
Facebook: 
Nellemanns Have er kommet på Facebook! Hensigten med dette er primært at nå 
ud til medlemmer og lokalbefolkning samt formidle nyheder, bl.a. budskaber, nye 
projekter, kommende arrangementer, stemningsbilleder fra haven samt at hverve 
nye frivillige ildsjæle. 
Find Nellemanns Haves Venner på Facebook – 
søg blot på Nellemanns Have, organisation 
 
Instagram: 
Instagram er en form for et online fotoalbum, som bruges af ca. 20 % af den 
danske befolkning. Det er et medie, som har til formål at formidle den gode 
stemning samt havens smukke natur. Når der lægges billeder på Instagram, 
kommer de samtidig ind på www.ditvendsyssel.dk. 
På Instagram finder du Nellemanns Have under navnet: @nellemann 
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BESTIL EN GUIDET RUNDVISNING I HAVEN.  
 
Turen varer ca. halvanden time og koster 400 kr.  
Pengene går ubeskåret til havens drift.  
Kontakt Birthe Andersen, tlf.30 11 12 62  
Mail: kornblomst@9300net.dk 
 
KONTINGENTSATSER 2016: 
Personligt medlemskab 100kr årligt 
Par                                 200kr årligt 
Foreninger  300kr årligt 
Forretning/virksomhed 500kr årligt 
 
Beløbet kan indsættes på foreningens konto: 9012 456 806 2634. 
Husk at opgive navn evt. medlemsnummer 
 
 
HJEMMESIDEN:  
 
Vores hjemmeside er blevet opdateret og fremtræder i flot nyt format.  
Klik på: www.nellemanns-have.dk 
Her kan du blive opdateret om Nellemanns Have, foreningens arbejde,  
arbejdet i haven. 

 

Aktiviteter 2. halvår 2016: 
 
En gruppe frivillige arbejder hver torsdag formiddag i haven fra kl. 9:00. 
Kom og hils på os og vær med. Der er mange former for arbejde. Kom og byd ind 
med det, du kan bidrage med. Der er kaffe på kanden kl. 10:00 

 

Andre aktiviteter: 

Havens dag: Lørdag d. 15. oktober 2016 

Arbejdsdag i haven. Se omtale her i bladet. 

 

Vinterfest for aktive: Lørdag d. 23. november 2016  

   

Generalforsamling d. 14. 02. 2017 i Manegen                                                   

 

Forårsfest: Lørdag d. 20. 05. 2017                                                              

Arrangeres sammen med andre foreninger i Sæby 

 

BESTYRELSEN: 

Formand: 

Hans Rødsgaard-Mathiesen, P. Skades Vej 13, 9300 Sæby. 

Tlf. 72 40 96 01           Email: hansr-m@hotmail.com 

Næstformand: 

Jette Hansen, Stationsvej 3A, 9300 Sæby. 

Tlf. 27 52 98 60           Email: jh_oplevelsesdesign@hotmail.com 

Kasserer: 

Birthe Andersen. Kornblomstvej 28, 9300 Sæby. 

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

Sekretær: 

Lisbeth Hultfeldt, Jernbanealle 8, 9300 Sæby 

Tlf. 27 45 79 97           Email: Hultfeldt@outlook.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Solveig Christensen, P. Skadesvej 11, 9300 Sæby  
Tlf. 20 81 15 70           Email: piasolveig@yahoo.dk 

 

Suppleanter: 
Lone Daugaard, Knoppen 2, 9300 Sæby 
Tlf. 28 89 27 04          Email: lonedaugaard2@gmail.com 
 

Poul Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby 
Tlf. 29 70 74 14          Email: kornblomst@9300net.dk 
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