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Godt nytår til alle
2006	 har	 været	 præget	 af	 stor	 aktivitet:	 Fugle-,	 svampe-,	 fototure,	
vilde	blomster,	kulturvandringer	og	meget	andet.	Derudover	kommer	
den	hårdtarbejdende		høslætgruppe,	der	forbereder	en	høeng	til	fryd	
og	glæde	for	os	alle.
Som	noget	nyt	så		”Tillæg	til	nyhedsbrev”	dagens	lys,	og	reaktionerne	
har	været	positive.	Her	blev	kulturen	bragt	i	samklang	med	naturen.
Afklaringen	om	Nationalparkerne	venter	vi	stadig	spændt	på,	men	vi	
deltager	i	debat/op-lysning	ved	vor	plancheudstilling,	der	er	lånt	ud	
til	Esrum	Møllegård	og	kan	ses	der.
Gamle	og	nye	aktiviteter	kommer	til	i	2007.
Én	af	dem	vil	være	”Natur	på	lærred”.	12	billedkunstnere	udstiller	på	
Avlsgården. Vi glæder os til denne udstilling, som også vil være en fin 
og	inspirerende	optakt	til	sommerens	kurser	og	naturture.
Velkommen	i	Kohaven	–	og	til	en	helt	ny	grusvej.

Siden sidst                             
Miljøprisen 2006.
Hellebæk	Kohaves	Venner	var	en	af	de	5	kandidater,	som	var	indstillet	
til prisen. Og nej, vi fik den ikke. Prisen blev delt mellem Ferroperm 
Piezoceramics og Kvik Rens v/Max Schmidt. Begge prismodtagere 
havde	så	rigeligt	fortjent	at	få	miljøprisen.
Overrækkelsen fandt sted på Helsingør Rådhus den 28.11.06. Talen 
der	blev	holdt	for	os	gives	hermed	videre:	
”Hellebæk	Kohaves	Venner	er	indstillet	til	miljøprisen	for	det	vigtige	
og	målrettede	arbejde	med	oplysninger	og	aktiviteter	til	fremme	for	
natur	og	kultur	som	sikrer	området	og	dets	værdier	fremover	til	stor	
glæde	for	besøgende	og	interesserede.
Dommerkomiteen synes, at det er et stort og flot arbejde som forenin-
gen	Hellebæk	Kohaves	Venner	udfører,	og	dommerkomiteen	håber	
at	arbejdet	fortsætter.	Dommerkomiteen	har	bemærket	at	foreningen	
Hellebæk Kohaves Venner fik Helsingør Kommunes miljøpris i 2004 
for	tilsvarende	aktiviteter.”
Alle	kandidaters	plancher	blev	i	ugerne	efter	udstillet	på	Espergærde	
Bibliotek. 

Kalender/oversigt 
(Hold øje med hjemmesiden for ændrin-
ger og tilføjelser)

Generalforsamling og foredrag
• Søndag d. 25. februar kl. 14.00

Appetitvækker til fugletrækture
• Onsdag d. 14. marts kl. 10.00

Traneture:
• Lørdag d. 24. marts kl. 14.00
• Lørdag d. 31. marts kl. 14.00

Fototur løvspring
• Søndag d. 20. maj Kl. 10.00

Nattergaletur
• Lørdag d. 9. juni kl. 06.00

De vilde blomsters dag
• Søndag d. 17. juni

Botanikkurser:
De nordsjællandske skove
v./ Palle Gravesen
• Lørdag d. 21. april kl. 10.00 - 15.00
• Lørdag d. 12. maj  kl. 10.00 - 15.00
• Søndag d. 13. maj  kl. 10.00 - 17.00

De vilde danske planter
v./ Camilla Sønderberg Brok
• Fredag d. 4. maj    kl. 17.00 - 19.00
• Lørdag d. 5. maj    kl. 10.00 - 14.30
• Søndag d. 27. maj  kl. 10.00 - 14.30

I foråret kan vi friste med en maleri-
udstilling med lokale kunstnere.

Maleriudstilling / åbningsreception
• Palmesøndag d. 1. april kl. 13.00
 
	 Udstillingen	er	yderligere	åben	flg.		
 dage mellem  kl. 13.00 og 16.00
• Skærtorsdag  d. 5. april
• Langfredag d. 6. april
• Påskedag søndag d. 8. april
• 2.påskedag mandag d. 9. april
• Søndag d. 15. april
• Søndag d. 22. april

Hvor er Sortspætten?  Foto: Birte Madsen



Kommende arrangementer
Generalforsamling og foredrag
Søndag d. 25. februar kl. 14.00
Generalforsamlingen	starter	som	tidligere	med	et	foredrag.	
I	år	er	det	journalist	Lone	Nyhuus,	der	beretter	om	sine	op-
levelser	på	hesteryg.	I	en	uge	red	Lone	i	den	del	af	Nord-
sjælland,	der	er	udpeget	som	en	af	de	7	kommende	Natio-
nalparker,	 ”Kongernes	 Nordsjælland”.	 Turen	 gik	 blandt	
andet gennem vort lokale område, hvor Alex Jensen på 
egen jernhest guidede gennem Kohaven fra Bondedammen 
til	Anes	Hus.
Efter	foredraget	en	kort	pause	med	forfriskninger,	og	deref-
ter	går	generalforsamlingen	igang.

Appetitvækker til forårets fugleture 
Onsdag d. 14. marts kl. 10.00
Alle glæder sig til et forår med masser af fugle. – På denne 
tur	tager	vi	forskud	på	glæderne,	tager	kikkerten	for	øjet	og	
går	en	tur	i	Kohaven.
Medbring	 gerne	 madpakke,	 fotoapparat	 og	 kikkert.	 Med-
lemmer	gratis,	andre	20	kr.
Kikkert	kan	lejes	for	10	kr.
I	 tilfælde	af	meget	dårligt	vejr	tager	vi	en	hyggelig	natur-
snak	og	spiser	madpakken	med	en	varm	kop	kaffe	eller	the	
på	Avlsgården.
Tuleder: Axel Mortensen
Mødested:	Hellebæk	Avlsgård

Nu er det igen blevet tid til at se tranerne trække 
mod nord
Hellebæk	Kohaves	Venner		arrangerer	lokale	traneture	lør-
dagene den 24. marts og 31. marts 2007. Vi mødes på Hel-
lebæk Avlsgård kl. 14.00. Turene vil vare 2-3 timer, hvor 

vi spejder efter traneflokke, som flyver mod nord over Hel-
lebæk	Kohave.	
Er vinden i øst, er der rigtig gode chancer for flokke af tra-
ner	i	løbet	af	eftermiddagen.	Andre	trækfugle	kan	også	ses,	
fx musvåger, glenter, spurvehøge, fiskeørne og måske den 
sjældne	havørn.
Turene	er	gratis	for	medlemmer,	men	ikke-medlemmer	be-
taler	20	kr.	Kikkert	kan	lejes	for	10	kr.	Fornuftig	påklæd-
ning	efter	vejret	anbefales.	Turleder	bliver	Steen	Søgaard.

Stor maleriudstilling på Avlsgården i  påsken. 
Hellebæk	Kohaves	Venner	har	i	år	besluttet	sig	for	at	lave	
en	udstilling	med	lokale	malere:

” Naturen på lærred ”
Med	Kohaven	og	den	omliggende	natur	som	inspirations-
kilde	har	vi	bedt	12	 lokale	kunstnere	om	at	udstille	deres	
billeder	–	abstrakte	som	naturalistiske.
Udstillingen	har	åbningsreception	palmesøndag	den	1.	april	
kl.	13.00	og	løber	frem	til	og	med	søndag	den	22.	april.
Åbent	alle	søn	–	og	helligdage	mellem	kl.	13.00	og	16.00
Det	er	en	salgsudstilling,	så	man	har	altså	mulighed	for	at	
erhverve	sig	et	lokalt	motiv	fra	vort	naturskønne	område.
De	medvirkende	kunstnere	er:
Poul Anker, Peter Christoffersen, Poul Fjorside, Fritz Haack, 
Jimmy	 Jørgensen,	 Troels	 Kirk,	 Anne	 Vibeke	 Lauridsen,	
Marina Pagh, Jonny Reimar, Leif Steen, Ole Søndergaard 
og	Jan	Steen.
I	forbindelse	med	et	besøg	på	udstillingen	kan	man	jo	be-
nytte	sig	af	lejligheden	til	at	gå	en	tur	i	Kohaven.
Der	er	gratis	adgang	til	udstillingen.	
Hilsen Alex Jensen

Karens hus, Hellebækvej, ma-
let af Svend Jørgensen 1956



Botanikkurser
I	sammenarbejde	med	Helsingør		Aften-skole/Folkeuniver-
sitet kan foreningen  i foråret tilbyde medlemmerne flg. 2 
kurser/ekskursioner	til	reduceret	pris.
Ordinær pris  kr. 450,- (pr. kursus)
Medlems pris kr. 375,- (pr. kursus)
Oplys	holdnr.	og	medlemskab	af	foreningen	ved	tilmelding	
til	Helsingør	Aftenskole/Folkeuniversitet
Tlf. 49212525 eller på e-mail
kontoret@helsingor-aftenskole.dk

De vilde danske planter
Holdnr.	067017
Ved cand. scient. Camilla Brok

•	 Kurset	introduceres
 Fredag, 4. Maj, kl. 17-19  
	 Mødested:	Hellebæk	Avlsgård,	
	 Hellebækvej	87,	3150	Hellebæk
• Ekskursion i området ”Rusland” ved Tegners Mu-  
	 seum,	Dronningmølle
 Lørdag, 5. Maj, kl. 10-14.30 
 Mødested: P-pladsen ved Tegners Museum, Dron-  
	 ningmølle
•	 Ekskursion	i	Hellebæk	Kohave
 Søndag, 27. Maj, kl. 10-14.30 
	 Mødested:	Hellebæk	Avlsgård,	
	 Hellebækvej	87,	3150	Hellebæk

Lær	om	de	vilde	danske	planter	ved	at	se	dem	på	vokseste-
det.	Få	svar	på	spørgsmål	som:	Hvad	er	et	kronblad?	Kan	
det	passe,	at	citronen	er	et	bær?	Hvorfor	er	nogen	steder	i	
Danmark	dækket	af	hede,	mens	andre	er	dækket	af	skov?	
Hvad	er	et	overdrev	egentlig,	og	hvorfor	er	visse	planter	og	
deres	voksesteder	truet?
Dette	 er	 nogle	 af	 de	 spørgsmål,	 der	 vil	 blive	 taget	 op	 på	
kurset.	Vi	vil	især	beskæftige	os	med	to	emner.	Det	første	
er	planternes	opbygning	og	deres	navne.	Det	andet	emne	er	
de	vilkår	og	levesteder,	der	er	nødvendige	for	at	de	enkelte	
plantearter	trives.	
Den	første	aften	foregår	indendørs,	hvor	kurset	introduce-
res,	 og	 vi	 ser	 på	 levende	 plantemateriale	 og	 snakker	 om,	
hvordan	en	plante,	en	blomst	og	en	frugt	er	opbygget.	Hvad	
er et lyreformet blad, og kan det passe, at kartoflen er en 
stængel?	Der	vil	også	blive	vist	forskellige	bøger,	der	kan	
bruges	til	at	bestemme	planter.

Næste dag tager vi på ekskursion i det dejlige område Rus-
land	 ved	Tegners	 Museum.	 Her	 vil	 der	 blive	 lejlighed	 til	
at	 se	på	hedeplanter	og	høre	om	hedens	drift	 og	økologi.	
Forhåbentlig	vil	vi	også	få	de	smukke	kobjælder	at	se	i	fuldt	
flor.
Den	sidste	dag	vil	der	 først	være	en	 introduktion	på	Hel-
lebæk	Avlsgård.	Vi	skal	høre	kort	om	de	forskellige	natur-
typer	mose,	eng,	skov,	hede	og	overdrev.	Der	vil	også	blive	
fortalt	om	det	nye,	 stort	 anlagte	EU-projekt	Natura	2000.	
Herefter vil vi gå ud i området Hellebæk Kohave. På turen 

ser	vi	på	de	forskellige	plantearter	vi	møder	og	snakker	om	
græsningens	betydning	for	planterne.
Kurset	er	tiltænkt	alle	med	interesse	for	botanik,	både	nybe-
gynderen	og	den	mere	øvede.	
Deltagerne	 bedes	 medbringe	 en	 lup	 på	 kurset,	 helst	 med	
10x forstørrelse eller mere. 
Til	ekskursionerne	medbringes	desuden	madpakke	og	drik-
kevarer	samt	fornuftig	påklædning.

De nordsjællandske skove 
Holdnr. 067043 
Ved cand., scient. Palle Gravesen

•	 Kurser		med	teori
	 Lørdag	d.	21.	april	kl.	10.00	-	15.00
	 Lørdag	d.	12.		maj	kl.	10.00	-	15.00
	 Mødested:	Hellebæk	Avlsgård,	
	 Hellebækvej	87,	3150	Hellebæk
•	 Ekskursion	i	Grib	skov
	 Søndag	d.	13.	maj	kl.	10.00	-	17.00
	 Mødested:	Oplyses	på	kurset.

De	nordsjællandske	skove	hører	 til	de	bedst	kendte	skove	
i	 Danmark	 både	 med	 hensyn	 til	 sammensætning,	 plante-
samfund, floristik og ikke mindst historie og skovhistorie. 
Vigtige	kapitler	i	Danmarks	skovhistorie	har	udspillet	sig	i	
Nordsjælland.	Det	gælder	bl.a.	skovenes	funktion	som	kon-
gelige jagtrevirer (f.eks. i den planlagte nationalpark ”Kon-
gernes Nordsjælland”), den Gram-Langenske Forstordning 
og	skovenes	generelle	situation,	der	resulterede	i	fredskovs-
forordningen	 af	 1805.	 Hertil	 kommer	 den	 spændende	 hi-
storie omkring sandflugtsskovene i Nordsjælland (Hornbæk 
Plantage, Tisvilde Hegn mv.). Kurset belyser de nordsjæl-
landske	 skove	 ud	 fra	 botaniske	 og	 historiske	 synsvinkler.	
Der	illustreres	med	lysbilleder	samt	gamle	og	nye	kort.
I	kurset	indgår	1	heldagsekskursion	til	Grib	skov,	hvor	vig-
tige aspekter af skovenes flora og historie belyses. Transport 
i	private	biler.	Udgifterne	afholdes	af	deltagerne.		Kurset	af-
holdes	over	3	dage.	De	første	2	dage	er	teori,	hvor	vi	mødes	
til	undervisning	på	Hellebæk	Avlsgård.	3.	dag	er	ekskursion.	
Mødested	oplyses	på	kurset.	Ekskursionsdagen	er	lang	og	
udbytterig,	men	 ikke	 forbundet	med	store	 strabadser	eller	
lange	vandreture.	Alle	skovvandrere	kan	være	med.					

Kom med til Grib skov den 13 maj. Foto Henrik Schurmann



Kontakt til Foreningen
www.	kohavensvenner.dk

Formand	
Steen	Søgaard
Tlf. 49707230/20303556
E-mail	steogmag@hotmail.com

Kasserer/redaktør
Niels	Grønkjær
Tlf. 49263126
E-mail nielsg48@hotmail.com

Fototur løvspring                                 
Søndag	20	maj
Tag	 med	 Henrik	 ud	 i	 forårsskoven	 for	 at	 tage	 billeder	 af	
de	 nyudsprungne	 bøgetræer	 eller	 de	 mange	 andre	 dejlige	
motiver man kan finde, når det hele myldrer frem fra vin-
terdvalen.
Det	er	 ikke	en	forudsætning,	at	du	har	deltaget	 i	 tidligere	
fototure. Under turen finder vi et passende sted at nyde den 
medbragte	madpakke.
Efter	turen	er	der	mulighed	for	at	få	en	udskrift	af	dit	bedste	
billede.
Turleder,	Henrik	Schurmann
Mødested	på	Hellebæk	Avlsgård
Mødetid  kl. 10.00 til  ca. 14.00 
Gratis	for	medlemmer,	andre	20	kr.
Husk	fornuftig	påklædning,	mad	og	drikke.	

Ta’ med på nattergaletur i Kohave
Lørdag den 9. juni 2007 inviterer foreningen Hellebæk 
Kohaves	 Venner	 på	 nattergaletur.	 Vi	 mødes	 kl.	 06.00	 på	
Hellebæk	Avlsgård,	Hellebækvej	87.	Derfra	går	vi	ud	i	det	
skønne	område	et	par	timer.	Udover	nattergale	vil	vi	også	
høre	mange	andre	sangfugle	bl.a.	tornsanger,	rørsanger	og	
munk	og	se	grågæssene	med	deres	store	unger.	Turen	er	gra-
tis	for	medlemmer.	Ikke-medlemmer	betaler	20	kr.	Kikkert	
kan	 lejes	 for	 10	 kr.	 Turleder	 er	 Steen	 Søgaard.	 Fornuftig	
påklædning	i	forhold	til	vejret	anbefales.	

De vilde blomsters dag søn. 17 juni
Som	i	de	2	foregående	år	kan	vi	igen	indbyde	til	De	Vilde		
Blomsters Dag.
Vores guide fra Dansk Botanisk Forening, Gunnar Rylander 
Hansen	har	lovet	endnu	engang	at	stille	op.	Temaet	vil	i	år	
være
”Heksebryg,	overtro	og	lægende	urter”
Sæt	kryds	i	kalenderen	allerede	nu	hvis	du	ikke	vil	gå	glip	
af	en	underholdende	og	udbytterig	dag.
Tid	m.m.	i	juni-	nyhedsbrevet.

Værd at vide om natur og miljø
Natur	og	rene	råvarer
På messen i Helsingørhallen lørdag den 17.3. og søndag den 
18.3. er foreningen repræsenteret med en stor 3-fløjet foto-
planche	om	 foreningens	virke.	Kommunens	grønne	guide	
Carsten Birket Andersen og ”vor” landmand Kurt Larsen 
passer	standen.	Her	vil	være	mulighed	for	at	snakke	natur	
og	smage	på	de	gode,	økologiske	pølser	fra	dyr,	der	har	haft	
et	godt	liv	i	Kohaven.

Nyt fra medlemmerne
Redaktionen har modtaget følgende indlæg.

Hurra for en grusvej.
At en trafikeret asfaltvej som Hellebækvej bliver omdannet 
til	 en	gruset	 skovvej	 er	 i	dag	virkelighed	–	om	end	af	de	
sjældne.
På en 2 km. lang strækning gennem Kohaven ligger grus-
vejen	nu	som	et	gult,	 lysende	bånd,	der	signalerer	at	Hel-
singør	Kommune	og	Kronborg	Statsskovdistrikt	har	vægtet	
naturen og dermed det rekreative højere end trafikken. Rent 
visuelt	er	det	også	en	fornøjelse.	Hvor	asfaltvejen	før	skar	
sig	igennem	som	et	stort,	sort	ar,	samler	grusvejen	hele	om-
rådet.
Indkørslerne med færiste og portaler er en flot markering, 
og	ingen	vejfarende	kan	være	i	tvivl	om,	at	området	her	er	
noget	særligt	–	noget	der	er	værd	at	passe	på.
Tillykke	til	folk	og	fæ	der	færdes	i	dette	natur-skønne	om-
råde.
Hilsen Kirsten Holst (bilist, cyklist, fod- og stavgænger).

På årets første fototur vil vi bl.a. se efter anemoner. 
Foto Henrik Schurmann


