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   Æblebladet. 
 

 
Uddrag fra bestyrelsens beretning for 2016 

 
2016 har været endnu et godt og meget travlt år for Nellemanns Haves Venner med 
et aktivt virke af de frivillige kræfter. Vedligeholdelse af det store område er en stor 
opgave for de aktive, der bruger meget af deres tid i haven. 
 

Et dødsfald, sygdom og anden afgang gjorde desværre sit indhug i Torsdagsholdet i 
årets løb. Men heldigvis har nye kræfter meldt sig, så samlet set er vi nu en langt 
større flok end tidligere, der mødes til havearbejde torsdag formiddag. Vi arbejder 
ikke nødvendigvis kun om torsdagen. Vi har også to kalenderfastlagte lørdage, en i 
forår og en i efterår. Og ellers kan man tilrette sit arbejde og gøre det, når man vil, 
det sker ofte 
 

Det større antal frivillige gør, at vi nu kan arbejde i hold. Tidligere arbejdede vi ofte i 
makkerpar eller alene. Vi kan hurtigt få gennemført større arbejdsopgaver og få 
ryddet op samtidig. Samtidig styrker holdarbejdet det sociale samvær.   
 

  
Der er ingen opgaver, der er vigtigere og finere end andre. Alle opgaver skal løses, 
og det bliver de. Samtidig er det vigtigt, at alle bliver hørt og taget med på råd. Især 
nu, hvor vi har gang i mange udviklingsprojekter om havens fremtid. Derfor bruger vi 
megen tid på at informere hinanden. 

Vi er fortsat i gang med en større beskæring af de gamle æbletræer, ligesom vi har 
fjernet ukrudtsdug, som blev lagt ud under en del af træerne tilbage i 2009 og 
2010. Der er nu bar jord under disse træer. Den prøver vi at bevare, for at træerne 
kan trives.  
 

På kommunikationsfronten er der sket en revolution i løbet af 2016. Æblebladet og 
vores hjemmeside var tidligere vores primære kommunikationsmidler til 
medlemmer-ne. Æblebladet fastholdes i nuværende form. Hjemmesiden er 
moderniseret, og kommunikationsmidlerne er suppleret med Facebook, Instagram 
og mails. Ligeledes er pressetjenesten udviklet, så Nellemanns Have ofte er omtalt 
i både den trykte presse som Nordjyske og Sæby Folkeblad, og i de netbaserede 
medier Sæby Avis og Sæby Liv. I årets turistbrochure for Sæby har vi fået vores 
helt egen side, der beskriver haven på bedste vis. I sommer var vi på 
landsdækkende radio. Danmarks Radio P 4 havde et sommerprogram, hvor de 
besøgte landets mest gæstfrie steder. 
 
Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i 2016 på 119.180 kr. En vigtig indtægt 
er også det årlige medlemsbidrag fra de ca. 300 medlemmer af foreningen. 
Sammen med indtægter fra rundvisninger, salg af honning, beløb fra vores 
pengesøjle, samt sponsorstøtte til konkrete opgaver, har det bevirket, at vores 
økonomi fortsat hænger sammen. 
 

Bestyrelsen har i 2016 afholdt seks møder, samt en ekskursion til Rebild og Arden 
for at hente inspiration om naturlegepladser. Derudover har vi deltaget i planlæg- 
ningsmøder omkring forårsfesten sammen med andre foreninger og været repræ- 
senteret i forskellige udvalg og arbejdsgrupper i forbindelse med forårsfesten. 
Vi har desuden deltaget i fem møder sammen med Fondsbestyrelsen, som vi har 
et tæt samarbejde med om havens udvikling. 
 

Forårsfesten den 21. maj blev afholdt i samarbejde med andre foreninger i Sæby. 
Paradisæbletræerne blomstrede som aldrig før, og der var pænt med udstillere og 
besøgende. Vejret var nogenlunde med os. Regndryppene kom først sidst på 
dagen. Vi besluttede efterfølgende, at festen selvfølgelig også skal gennemføres i 
2017. Og det bliver den, den 20. maj! 
 

Fest var der også, da de aktive frivillige afholdt sommerfest i teltet i haven og 
vinter- fest, som fandt sted i Frk. Madsens Spisehus. Her er god mad, hygge og 
samvær i højsædet. Det er foreningens beskedne tak for den overordentlige store 
indsats, de frivillige yder henover året. 
 

 
Vores samarbejde med 
Sæbygårdskolen om etablering 
af skolehaver er i god gænge.Vi 
har et tæt samarbejde med  
Anne Bak fra Sæbygårdskolen, 
der er tovholder på projektet. Vi 
støtter op, så godt vi kan. Vi 
hilser den unge generation 
hjertelig velkommen i Haven.  



 
Projektet med skolehaver greb om sig. Ud over skolehaverne, der ligger bag et 
rishegn, der hvor Jens Hvass’ Skov tidligere lå, omfatter det nu også etablering af en 
servicebygning med handicaptoilet, puslefaciliteter til småbørn og et grovkøkken. 
Hertil en bålhytte med shelter, hvor ca. 20 personer kan opholde sig og overnatte, 
og hvor skolebørnene kan undervises i dårligt vejr. Sluttelig omfatter det en 
genplantning af Jens Hvass’ Skov lidt vest for, hvor den tidligere lå. Træerne er 
plantet. Nu solitært, så de kan udvikle sig frit i stedet for på række. 
 
Projektet er så stort, at vi har behov for stor økonomisk støtte, for at det kan blive 
virkeliggjort. Derfor søger vi hjælp ved fonde, kommunen, lokale entreprenører og 
virksomheder. Vi møder generelt stor velvilje. Især skal støtten fra entreprenør Bo 
Andersen - ”Bette Bo” - fremhæves. Uden hans imødekommenhed og hjælp var vi 
ikke nået så langt, som vi er i dag. Også Forsyningen i Frederikshavn kommune har 
bidraget ved etablering af vandforsyning til skolehaverne. 
 

 
 
 
Det landsdækkende projekt Kløverstier 
er også blevet etableret i Sæby. To af 
stierne kommer til Nellemanns Have. 
Den ene går lige øst og syd om haven, 
og den anden går lige igennem. Vi håber 
og tror, at dette tiltag vil bringe flere 
gæster til haven.  
 

 
 
 

En stor tak til de aktive frivillige, der bidrager til vedligeholdelse og udvikling af haven 
og til udbredelse af kendskabet til stedet.  
 

Vi er taknemmelige over den hjælp og støtte, vores sponsorer og samarbejds- 
partnere har bidraget med. Tak til vores trofaste medlemmer, der med deres 
medlemsbidrag er med til at sikre havens fremtid. 
Tak til fondsbestyrelsen for jeres aktive og positive opbakning til Havens Venner. 
Også tak til alle dem, som med anerkendende bemærkninger, likes på Facebook, 
tjenester eller gaver motiverer til at arbejde videre med at gøre Nellemanns Have til 
et særligt sted at nyde – midt i paradisets have og naturen. 
 
Her først i det nye år har vi modtaget støtte fra Friluftsrådet på 100.000 kr. til 
opførelse af bålhytten og 75.000 kr. til skolehaverne. Roblon Fonden har doneret 
25.000 kr. til borde og bænke. Også Hotel Viking har doneret penge til indkøb af 1 
sæt bord/bænke. Vi venter netop nu spændt på besked fra Realdania, som vi har 
anmodet om støtte til servicebygningen.  
 

Som en udløber af Masterplan Sæby  har vi har netop nedsat et legepladsudvalg 
sammen med en gruppe børnefamilier. Udvalget skal give forslag til renovering og 
udbygning af vores naturlegeplads. 

 
 

 

Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe i Madpakkehuset. Der vil være folk fra de aktive, 
der vil anvise forskellige arbejdsopgaver dagen i gennem.                                           

Du/I er velkommen, når det passer ind i jeres dag. 

Vennerne er værter ved både mad og drikke hele dagen. Tag gerne børnene med. 
 

                     
 

Tilmelding på mail hansr-m@hotmail.com, tlf. nr. 72409601-30111262                     
senest den 12. april af hensyn til indkøb af mad og drikke. 

 
Velkommen den 22. april 

Med venlig hilsen 

 
 

Fra kl. 9.00 til ca kl. 16.00
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Nellemanns Haves Venner er online: 

Hjemmeside: www.nellemanns-have.dk                                                               

Offentlig mail: mail@nellemanns-have.dk                                                     

Facebook: Nellemanns Have organisation                                                       

Instagram: @nellemanns 
 

 
Bord-bænkesæt i Nellemanns Have 

 
 
Vores bord/bænkesæt står til udskift-     ning. 
Vi vil gerne investere i vedligehol- 
delsesfrie sæt af genbrugsplast. 
 
Vil du 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. 6.000 kr. ved køb af 10 stk. 
 
 
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 2017: 
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 og evt. medlemsnummer 
 

 

Aktiviteter 1. halvår 2017: 
 
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. 22. april 

Arbejdsdag i haven. Se omtale her i bladet. 

 

Forårsfest: Lørdag d. 20. maj.                                                                 

Arrangeres sammen med andre foreninger i Sæby 

 

Sommerfest for aktive: Fredag d. 30. juni.  

 

 

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: 

Maj-Britt Stehr, Vinkelvej 7A, 9300 Sæby 

Tlf. 28 25 28 23           Email: majbrittstehr0@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Solveig Christensen, P. Skadesvej 11, 9300 Sæby  
Tlf. 20 81 15 70           Email: piasolveig@yahoo.dk 
 
Suppleanter: 
Lone Daugaard, Nejsigvang 6, 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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Årets gang i Haven 
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