PROGRAM
2018

Hellebæk Kohaves Venner inviterer dig og din familie med på
ture i naturen i hele 2018! Vi har en masse spændende ture, der
afholdes af frivillige. Vores ture har naturen og biodiversiteten i
centrum. Kom med madpakke, drikke, familie og venner – og
ikke mindst børnene. Som medlem er deltagelse gratis. Er du
ikke medlem, er prisen 20 kr pr deltager.
Når vi skriver ”Mødested: P-pladsen” mener vi ved den tidligere avlsgård.
Spørgsmål vedrørende arrangementer rettes til: kohavensvenner@gmail.com.

Vi glæder os til at se jer – OGSÅ som medlemmer!
Medlemskab koster 100 kr og sendes med Mobilepay til 51508360 men
HUSK mailadresse! Som medlem modtager du også vores nyhedsbreve.
FØLG OS PÅ FACEBOOK @hellebaekkohavesvenner

TURE og MØDER 2018

(v.3.1)

21. januar kl 11-13 VILD VINTER
Vandretur i vinterlandskabet. Vi kigger efter liv – både stort og
småt – både i skoven og ude på overdrevet. Vi leder under sten,
blade og bag bark. Hvad gemmer der sig derude? Husk varmt
tøj og måske noget varmt at drikke! Mødested:
Hammermøllen. Turleder: Thor Hjarsen.
Turen er velegnet for børnefamilier.

25. februar kl 11-13 SAFARI PÅ KOHAVEN
Vi tager på ”græsæder-safari” på Kohaven og ser hvordan dyrene påvirker
landskabet. Hvorfor er græssende dyr godt for naturen – og hvornår er det ikke så
godt? Mødested: P-pladsen. Turleder: Thor Hjarsen.

14. marts kl 18.30-21 FOREDRAG & GENERALFORSAMLING – BØLGEN i ÅLSGÅRDE
Aftenen indledes med et foredrag om vores område ved en af tidens vigtigste naturdebattører, Rune
Engelbreth Larsen, efterfulgt af en naturpolitisk samtale mellem ham, formanden for Helsingør
Kommunes By-, Plan- og Miljøudvalg Christian Holm Donatsky samt formanden for Hellebæk Kohaves
Venner, biologen Thor Hjarsen. Derefter følger den egentlige generalforsamling. Kom og vær med til at få
indflydelse på vores forening – og vær måske med som aktiv i de kommende planer med naturpleje, ture,
møder og meget andet. Kun for medlemmer af foreningen.

25. og 30. marts kl 14-ca. 17 TRANETURE OG ANDRE BREDE VINGEFANG (2 ture)
Vi afvikler to traneture – én af vores faste
traditioner! Så tag med ud, bøj nakken tilbage og
kig efter de brede vingefang, som kommer fra
sydens vinterkvarterer. Ud over traner, er der
gode chancer for trækkende musvåger,
spurvehøge og måske er vi så heldige at en
havørn dukker op. Mødested: P-pladsen.
Turledere: Steen Søgaard og Peter Rodemann
Der udlejes kikkerter for 20 kr/stk.

8. april kl 9-11 KRIBLEKRABLE-TUR – DE SMÅ LIV!
Så er det forår og der er liv i insekter og andet småt ”krible-krable-liv”! Nu skal vi ud med lupglas og
fotobakker og se hvad vi kan finde af små dyr i skoven og ude på overdrevet. Mødested: P-pladsen.
Turleder: Lars Michael Nielsen. Turen er velegnet for børnefamilier – også med mindre børn.
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3. maj kl 19-21
BIODIVERSITET & NATUR I SKOVENE
Dette forår udpeges 13.300 ha urørt og biodiversitetsskov.
En del bliver i Nordsjælland. Emnet for denne aftentur vil
være, hvordan denne nye naturlige skov med tiden kommer
til at se ud, og hvordan skoven forberedes til udlægningen.
Seks ud af ti truede og sårbare vilde art af dyr eller planter er
knyttet helt eller delvist til skovenes natur, som derfor har
en helt særlig rolle for naturbeskyttelse. I samarbejde med
Naturstyrelsen Nordsjælland inviterer vi på en spændende
skovvandring. Mødested: Teglstup Hegn, den midterste Pplads på nordsiden af Esrumvej ved gravhøjen. Turledere:
Hellebæk Kohaves Venner & Naturstyrelsen Nordsjælland.

12. maj kl 14-17 LIVET UNDER OVERFLADEN – I VANDHULLERNE
Med gummistøvler, fotobakker, lupglas og vandhulsketchere undersøger vi Hellebæk Kohaves vandhuller
for liv under overfladen. Hvordan kender du forskel på en larve af guldsmed og vandnymfe? Se
rygsvømmere, bugsvømmere, hvirvlere og vandkalve. Vores turleder er én af Danmarks bedste eksperter i
vandhullernes smådyr. Mødested: P-pladsen. Turleder: Mogens Holmen. Turen er velegnet for børnefamilier
– også med mindre børn.

10. juni kl 5:00-7:30 NATTERGALE OG ANDRE
GALE MORGENSANGERE
TIDLIGT op og ud at lytte efter sommermorgenens tætte kor
af sangfugle som nattergal, sangdrossel, løvsanger,
gransanger, rødstjert, lille fagspætte og meget andet. Træn
fuglestemmeøret og hør om trækfuglenes mysterier. Husk
gummistøvler, kaffe/the og lidt at bide i!
Mødested: P-pladsen. Turleder: Thor Hjarsen.

17. juni kl 10-13 VILDE BLOMSTERS DAG!
I samarbejde med Dansk Botanisk Forening gentager vi traditionen tro denne botanik-tur hvor vi vandrer
gennem græsland og skov og kigger efter alle slags planter. Vores turleder er som sædvanlig Gunnar, der
ligeledes medbringer botanikerens primære feltudstyr til udlån: lupper. Mødested: P-pladsen. Turleder:
Gunnar Rylander. Turen er velegnet for børnefamilier.

Juni/august - SOMMERFUGLENE PÅ OVERDREVET
Dato og tid annonceres på Facebook, i nyhedsbrev og i lokalpresse!
Vi skal ud at kigge efter overdrevets sommerfugle – både store og små. Blåfugle, græsrandøjer,
køllesværmere og mange andre. Turen er endnu ikke helt på plads. Mødested: Annonceres. Turleder:
Annonceres. Turen er velegnet for børnefamilier.

Juli – VI HOLDER SOMMERFERIE!
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5. august kl 11-14 GULDSMEDENES FANTASTISKE
VERDEN
I sensommeren kommer mange af de imponerende
guldsmede og vandnymfer op af vandhullerne og starter det
korte liv som imago (”voksen”). Ud over at være eminente
jægere er de smukke og spændende dyr. Dem skal vi ud at
lede efter. Og som bonus, besøger vi måske lokaliteten for
Danmarks eneste forekomst af dværgvandnymfe. Mødested:
P-pladsen. Turleder: Ib Fagerlund.

1. september kl 11-14 LIVETS LANGS KYSTEN
Intet liv uden vand! Som noget nyt kigger vi i år på havets liv – dyr og planter – på sten og strand langs
kysten ud for Hornbæk Plantage. Kom og blive klogere på tang og muslinger sammen med vores egen,
ægte marinbiolog! Mødested: P-pladsen ved vandet øst for Sandagerhusvej i Hornbæk Plantage.
Turleder: Stig Helmig. Turen er velegnet for børnefamilier.

23. september kl 10- ca. 14 SVAMPE- OG INSEKTMAD
Årets første svampetur med en kulinarisk oplevelse ved målstregen. Kom og lær om danske spisesvampe.
Endnu en gang har vi fået fingre i en rigtig dygtig ekspert! Husk gummistøvler, og gerne svampekurv eller
evt papirspose. Mødested: P-pladsen skråt overfor Esrumvej 251 i Nygård. Turleder: Ole Terney.
Turen er velegnet for børnefamilier.

7. oktober kl 10-ca. 13 EFTERÅRETS
TRÆKFUGLE
Efteråret byder også på et stort fugletræk hen
over vores område. Har der lige været en periode
med kraftig nordvestenvind er der ud over
vindblæst hår gode chancer for at se de
kæmpestore suler, der gæster os fra de
nordatlantiske ynglekolonier. Ederfugle, måger
og og mange småfugle er der også gode chancer
for at se langs kysten. Husk VARMT tøj og
kaffe/the!
Mødested: P-pladsen ved Julebækhus.
Turleder: Thor Hjarsen.

28. oktober kl 10- ca. 13 PÅ JAGT MED KAMERA OG OBJEKTIV
Tag med på jagt efter efterårets smukke og rå motiver i skov og på overdrev. Fang lys og skygge – stort og
småt sammen med vores dygtige folk i fotoklubben. Få tips og tricks. Kameraer af alle slags kan
medbringes – ja selv mobilkameraer kan i dag bruges med gode resultater!
Mødested: P-pladsen. Turleder: Allan Høxbroe.

12. december kl 19-22 JULEKNAS & HYGGE
Program annonceres på Facebook, i nyhedsbrev og presse!
Vi mødes igen til julehygge, flotte lysbilleder fra årets aktiviteter og
naturen. Vi taler om kommende planer og ønsker – og håber naturligvis på
endnu flere nye, aktive medlemmer på denne aften! Mødested: Bølgen.
Ansvarlig: Bestyrelsen for Hellebæk Kohaves Venner.
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