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Nyhedsbrev
En ny sæson skydes i gang
Velkommen til en ny sæson i Hellebæk Kohaves 
Venner med dette nummer af nyhedsbrevet, som er lidt 
mere ydmygt end tidligere udgaver. Foreningen har 
måttet sige farvel til en del bestyrelsesmedlemmer. Vi  
har mistet nogle kompetencer og noget arbejdskraft, 
og det bærer nyhedsbrevet også præg af. Nu mangler 
vi et medlem og to suppleanter til bestyrelsen. Måske 
var det noget for dig eller nogen, du kender?  Er det 
tilfældet, så kontakt os. 
Generalforsamling har for i år -2014- vedtaget et 
kontingent for alle på 65,-kr. Girokort forventes 
udsendt snarest muligt, og beløbet kan selvfølgelig 
også overføres via netbank til foreningen.
Men nu lidt om naturen. Foråret har holdt sit indtog 
i kohaven. I år sker det tidligt – i modsætning til 
sidste år. Musvågetrækket er i skrivende stund i fuld 
gang, skarverne bygger reder på livet løs i Bøgeholm 
Sø, og som et kuriosum har vi de sidste 2 uger haft 
besøg af den sjældne sølvhejre, der med sin renhvide 
fjerdragt og gule næb kan opleves stå helt stille som 
en støtte i rørskoven ved bredden af flere af søerne.
Med stor forårshilsen
Steen Søgaard, formand for foreningen

Kalender/oversigt

Traneture i Kohaven
 Søndag d. 23. marts kl. 13.00
 Søndag d. 30. marts  kl. 14.00 

Fototur - løvspring
 Søndag d. 4. maj kl. 10.00-14.00

Krible-krabletur - Søsafari
 Søndag d. 25. maj kl. 11.00-13.00

De Vilde Blomsters Dag i Norden
 Søndag d. 15. juni kl. 11.00

Folk, fæ og frokost i Kohaven
 Søndag d. 6. juli kl. 11.00-13.00

Traneture i Kohaven
Søndag den 23. marts kl. 13.00
Søndag den 30. marts kl. 14.00
Turene vil vare 2-3 timer afhængig af, hvor godt 
fugletrækket er den pågældende dag. Vi vil gå en lille 
tur ud i kohaven og spejde efter traner og rovfugle, 
som netop nu flyver nordpå. Hvis vinden er i øst, er 
der rigtig gode chancer for at se flokke af traner i 
løbet af eftermiddagen. Er vi heldige, kan vi også se 
rovfugle, der trækker forbi. Det kan være musvåger, 
glenter, spurvehøge, fiskeørne og måske den sjældne 
havørn. Svigter fugletrækket, går vi en tur ned og 
kigger på kolonierne af skarver i Bøgeholm Sø og 
Bondedammen.
Turleder: Steen Søgaard
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Kikkert kan lejes for kr. 10,- 
Fornuftig påklædning efter vejret anbefales
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,- 

Fototur – Løvspring 
Søndag den 4. maj kl. 10.00
Bøgetræerne er sprunget ud, og mange planter 
blomstrer i skovbunden. Vi går en tur i Teglstrup 
Hegn, hvor vi finder nogle fine forårsmotiver. Henrik 
Schurmann, som er en kendt fotograf med fotogalleri 
på Kronborg, vil instruere os i, hvordan vi tager bedre 
billeder.
Turleder: Henrik Schurmann
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

På foreningens traneture har du mulighed for at se disse prægtige dyr 
passere Kohaven                                              Foto: Henrik Schurmann
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Elektronisk nyhedsbrev
Hjælp os med at spare på portoudgiften. 
Tilmeld dig på:
Mail: kohavensvenner@gmail.com.
Fremover modtager du Nyhedsbrevet 
som vedhæftet PDF-fil. De, der ikke 
bruger computer, vil stadig modtage Ny-
hedsbrevet pr. post.

Kontakt til foreningen:
Formand Steen Søgaard
Tlf. 49 70 72 30 / 20 30 35 56
Mail: steogmag@hotmail.com
Kasserer Børge Olsen
Tlf. 49 26 18 80 / 21 19 45 38
Mail: zita1606@gmail.com 
www.kohavensvenner.dk
Mail: kohavensvenner@gmail.com

solterrasse på avlsgården. Øl og sodavand kan købes. 
Vi mødes på gårdspladsen til en kort orientering. 
Turledere: Gunnar Rylander Hansen og Margrethe 
Tjalve
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Medbring: Gummistøvler eller gode travesko og evt. 
lup og florabog
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Folk, fæ og frokost i Kohaven
Søndag den 6. juli kl. 11.00-13.00
Traditionen tro inviterer økolandmand, kvægavler 
Kurt Larsen, Tikøb på ’kovandring’. Kurt fortæller 
om sine køer, sit arbejde med dem og om de tanker 
og økologiske idéer, der ligger bag. Sideløbende 
fortæller en repræsentant for bestyrelsen om 
græsningens betydning for overdrevets pleje og 
udvikling.
Efter turen bliver der tændt op i grillen ved 
Avlsgården. Medbragt frokost kan suppleres med 
Kurts og Lisas grillstegte økopølser og et udvalg af 
velsmagende økologiske kødvarer kan købes.
Turledere: Kurt Larsen og en repræsentant for 
bestyrelsen
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Krible-krabletur - Søsafari
Søndag den 25. maj kl. 11.00-13.00
Vi studerer vanddyr. Alle kan deltage.
Turleder: Esther Møller
Mødested: Bøgeholm Sø. Kør ind på parkeringspladsen 
ved Skindersøvej. 
Der vil Esther Møller stå og tage imod. Vi går op til 
grillpladsen og fisker derfra.
Medbring: Mad og drikke og tøj efter vejret.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,- 

De Vilde Blomsters Dag i Norden 
Søndag den 15. juni kl. 11.00
Foråret er ved at indhente os, og snart myldrer det overalt. 
Som tidligere år fejrer Dansk Botanisk Forening forår 
og sommer med De vilde Blomsters Dag i Norden, og 
Hellebæk Kohaves Venner er med. Vi går på opdagelse 
i Hellebæk Kohave anført af Gunnar Rylander Hansen, 
der som sædvanlig har posen fuld af historier og gode 
oplysninger, hvad enten det gælder snapseopskrifter 
eller indsigtsfulde oplysninger om planternes mindste 
detaljer.
Medbring gerne lup, tag gummestøvler på – vi skal 
ganske sikkert en tur i højmosen efter den kødædende 
plante, soldug – og medbring proviant til den hyggelige 

Anemoner i skovbunden er et sikkert forårstegn, som vi alle glæder os til                    Foto: Henrik Schurmann


