
GODT NABOSKAB OG ÆBLE-HØSTFEST I NICOLINELUND 

 
Op mod 100 naboer og venner af kvarteret deltog i Den Store Æbledag i Nicolinelund forrige søndag.  

Strøby Egedes nye villakvarter, Nicolinelund, sprudler af liv. Selv om blot fem familier hidtil er flyttet ind i 

deres nybyggede villaer, er der allerede stort fællesskab og megen aktivitet blandt de mere end 50 

grundejerfamilier i udstykningen. Forrige søndag deltog naboerne og venner af Nicolinelund i Den Store 

Æbledag, hvor der blev høstet og mostet æbler til den store guldmedalje.  

De første fem nybyggerfamilier er flyttet ind i Nicolinelund i foråret og henover sommeren. I løbet af det 

næste års tid vil snesevis af beboere i alle aldre komme til, og sjovt nok kender de fleste af dem hinanden, 

før de flytter ind i kvarteret.  

Bæredygtighed og fællesskab 

Fra start har udstykkerparret, Käte Magdalene Gjørup og Anker Nielsen, arbejdet på at skabe et kvarter, 

hvor bæredygtighed går hånd i hånd med godt fællesskab.  

”Det giver ikke mening at tale om bæredygtighed i miljømæssig forstand, hvis ikke man samtidig taler om 

mellemmenneskelig bæredygtighed. Hvad nytter det at have jordvarme og solceller, hvis forholdet til 

naboen ikke også besidder varme? Det at bo godt handler også om at bo godt sammen,” siger Käte 

Magdalene Gjørup.  

Siden etableringen af Nicolinelund er der derfor afholdt en lang række sociale arrangementer, som har haft 

til hensigt at sikre godt fællesskab i det nye villakvarter. Ikke bare blandt de mange nybyggere, men også i 

forhold til det øvrige Strøby Egede. Æblefesten og Nytårskuren er to af de indstiftede traditioner, hvor 

lokale borgere også inviteres inden for i Nicolinelund.  

”Gennem årene har der desuden været mange kunstudstillinger på den gamle Stolpegaard. Vi har netop 

afholdt udstillingen ’Ådalens Magi’ om Tryggevælde Ådal for at sætte spot på det helt unikke naturområde, 

som vi bor op ad,” fortæller Käte. 



”Man føler sig hjemme” 

Der har også været flere nabodage i Nicolinelund, og i søndags løb Den Store Æbledag af stablen for anden 

gang. Kasper Augustesen var en de mange naboer, der deltog i æblefesten. 

”Vi er lige flyttet ind i Nicolinelund for tre uger siden, men vi kender allerede alle vores nye og kommende 

naboer. Der er et unikt og utroligt fællesskab, som vi helt sikkert får meget glæde af. Min kone og jeg er af 

og til sent hjemme fra job om eftermiddagen, men vores naboer har tilbudt at tage sig af vores to små børn 

de eftermiddage, hvor vi er særligt udfordret på tid. Sådan noget er med til, at man meget hurtigt føler sig 

hjemme”. 

Børn og voksne på arbejde 

Til Den Store Æbledag blev både børn og deres forældre sat i arbejde. Æblerne i Nicolinelunds gamle 

frugthave ved Stolpegaard skulle høstes og laves til æblemost. Især børnene gik til den under æblehøsten, 

og det var tydeligt, at der blev knyttet venskabelige bånd mellem de mange børn, som snart bliver naboer i 

Nicolinelund.  

Til selve mostningen var der indhentet professionel assistance fra et mobilt æblemosteri, som i løbet af få 

timer producerede omkring 100 liter æblemost til glæde for de mange fremmødte. Alle fik friskpresset 

most med hjem på fine flasker.  

Udover de søde dråber fra mosteriet bød Den Store Æbledag på en stor flot buffet af skønne æblekager i 

alle variationer, som naboerne selv havde bagt. Børn og voksne hyggede sig også med at bage snobrød og 

æbler over bål. 

En æblelund ved havet 

Det med æblerne har en særlig plads i Nicolinelund. Som en del af Käte og Ankers bæredygtige vision for 

kvarteret bliver de mange grønne fællesarealer beplantet med gode æblesorter, ligesom hver 

nybyggerfamilie får tre æbletræer foræret ved indflytning i kvarteret. På den måde vil Nicolinelund udvikle 

sig til den æblelund ved havet, som udstykkerparret fra start har drømt om at etablere.  

”Vi er vilde med æbler i Nicolinelund og vi har erfaret, at de kan være med til at skabe godt fællesskab. Når 

unge og ældre planter og beskærer æbletræer sammen, har de det godt. Når børn og voksne høster og 

moster sammen, har de det godt. Og når vi alle sammen sidder omkring et veldækket bord og nyder 

æblekager og andre æble-herligheder med gode naboer, så kan vi ikke få det bedre”, siger Käte med et 

smil.  

For Anders Hellerup Brandt, der sammen med sin hustru Marlene har købt et af gårdhavehusene i Nicolines 

Have, var Den Store Æbledag første møde med de mange nye naboer.  

”Vi glæder os til at flytte ind i vores charmerende gårdhavehus i Nicolines Have i foråret 2017. I dag er det 

første gang vi møder de mange andre naboer i Nicolinelund, og det er godt at hilse på så mange søde 

mennesker. Der er allerede et stærkt fællesskab, vi som gårdhavehusejere ser frem til at blive en del af”, 

fortæller Anders Hellerup Brandt. 



 
Isa og Valdemar kendte ikke hinanden for tre måneder siden. Nu går de i klasse sammen på Strøbyskolen, og snart bliver de naboer i 

Nicolinelund.  

 

 


