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Kan den spises?
Tekst og foto: Klavs Nielsen
Svampene efter en tør sommer.
Den forgangne sommer blev rekordtør. Vi fik ikke megen nedbør
fra april til og med juli, og et trist
syn bredte sig. Bladene på træer
og buske hang slappe ned, og
mange steder var græsset gult og
vissent. Det var først fra den 9.
august vejret skiftede, og i resten
af august regnede det godt 100
mm, væsentlig mere end normalt.

teressant, at man stadig kan se
tydelige spor efter den tørre sommer. Rigtig mange små pytter og
lavninger rundt omkring - som
plejer at være vandfyldte - er stadig så tørre, at man kan passere
dem i almindelige sko. Så nedbøren de sidste måneder har endnu
ikke fået rådet bod på sommerens
vandmangel, selvom der har været nok til planterne.
Men hvad med svampene?
Havde tørken også taget livet af
dem? Det viste sig, at svampene

havde klaret sig – og rigtigt godt
endda i vores område. De begyndte allerede at vise sig i august
og toppede, som de plejer i september. Og det har oven i købet
virket, som om rigdommen af
forskellige arter har været særlig
stort dette efterår. Men det behøver ikke at hænge sammen med
den tørre sommer. Det eneste,
der vel kan siges, er, at svampene
ikke er blevet slået ud af sommerens tørke. Men det gælder specielt i skovene – Teglstrup Hegn
og Hammermølle Skov. På de

Svampen Seiferta azaleae lever i knopperne på
Rhododendron. De angrebne knopper åbner sig
ikke.

Parasitisk svamp i anemone. De grønne svampe-pletter i kronbladene er sjældne. Normalt
ses svampen - Ochropsora ariae - som hvide
pletter på bladene.

Men selvom tørken var hård ved
planterne, betød augusts væde,
at mange kom tilbage i fin form,
og vi fik udsædvanligt mange
blomster i september og oktober.
Og mange blomstrede langt senere, end de plejer. Men selvom
planterne kom tilbage, er det in-

Rød fluesvamp forekom i år i store grupper.
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Bøgestub med foranderlig skælhat og sveden sodporesvamp.

åbne arealer i Kohaven kan det
have været anderledes. Sidste år
fandt jeg mere end 15 forskellige arter af vokshatte – og rigtigt
mange af de enkelte arter. I år var
de meget sjældne, og jeg fandt
kun to arter. Men det kan selvfølgelig være, at jeg ikke har været
der på det rigtige tidspunkt.
Kan den spises?
Det spørgsmål er ofte det første, der møder én, når man i en
gruppe har fundet en ny ukendt
svamp. Men svaret vil næste altid
være negativt, fordi det er meget
få af de mange tusinde arter, der
findes i Danmark, der er gode spi-

sesvampe. Så chancen for at en
tilfældig svamp, man møder på
sin vej eller i haven, er spiselig, er
ret så lille.
Men svampene har mange andre kvaliteter. Formrigdommen
er ufattelig stor, hvilket billederne
her vidner om. Og mange har en
særlig magi, især når man kravler ned i skovbunden og finder de
små spinkle skønheder.
Svampene er vigtige for biodiversiteten.
Svampene er meget talrige og
meget udbredte. De findes som
mycelium i jord, træ og planter,
men det ser man ikke. Her lever

de som nedbrydere eller parasitter. Det er kun, når de skal formere sig med sporer, at man ser de
spektakulære frugtlegemer – det
vi normalt forstår som svampe.
Når man optæller biodiversiten
- mangfoldigheden - op for et
område, vil svampene som regel
være de hyppigste.
De er af stor betydning for omsætningen og nedbrydningen i naturen. Mange lever af døde plantedele f.eks visne blade og faldne
træstammer. Andre har specialiseret sig i døde dyr eller deres

efterladenskaber som ekskrementer, fjer og hår. Snyltesvampe
lever i levende dyr og planter og
fører ofte til værterne død. Dette
er med til at øge biodiversiteten,
for nu er der givet plads til det
mylder af smådyr og andre svampe, der lever af at nedbryde døde
planter og dyr.
I Teglstrup Hegn og Hammermølle
Skov ligger der mange døde træer af mange forskellige arter og
aldre. De er vigtige for biodiversiteten i vores område. Prøv selv

Når man vil bestemme svampe efter billeder er det vigtigt også at vise undersiden, så man kan se
farven og formen på lamellerne og stokken. Her savbladet skørhat.

Netstokket indigorørhat var en af de første spisesvampe, der viste sig i år.

næste gang du er på tur i skovene
at lægge mærke til, hvor mange
der egentlig er. Og hvis du kigger
nærmere på dem, kan du næsten
ikke undgå at bemærke de mange
svampe, der sidder på dem - og
det gælder det meste af året.
På Juleknasmødet d. 12. dec. på
Bølgen vil der i et billedforedrag
blive afsløret spændende detaljer
om de viste svampe samt mange
andre.

Her en gammel væltet bøg med en af de smukkeste svampe - porcelænshat.
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Flere svampe fra Kohaven
Tvefarvet filtskind.
Sveden sodporesvamp.

Violet ametysthat.

Krusblad.

Bægersvamp.

Møgbæger.

Rank koralsvamp.
Honningsvamp.
Foranderlig skælhat.

Køllesvamp.

Stribet redesvamp.

Blomkålssvamp.

Rødbrun stråhat.

Parasitisk rust på blad.

Huenål på huesvamp.

Blækhat.
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Kampen mod pileurterne
Tekst og foto: Allan Høxbroe
Der gik kun få dage fra artiklen
om de japanske pileurter i forrige
nyhedsbrev, til tre borgere havde
fundet hinanden og opdagede, at
de tilsammen havde noteret over
100 steder med de frygtede planter i Helsingør Kommune. Deraf
mindst 11 i de naturområder, som
Hellebæk Kohaves Venner er brugere af.
Gruppen kontaktede Naturstyrelsen og kommunen, som meget
gerne ville bakke en frivillig indsats op med materiel og kursus
i bekæmpelse af planterne, der
spreder sig indtil 7 meter under
jorden årligt gennem naturen, haver, vejbelægninger og bygningsfundamenter.
Det gav blod på tanden hos de tre
mand i gruppen, Klaus Flemløse,
Leif Øgaard og forfatteren, som
kaldte til startmøde for Pileurtbanden Helsingør på Bølgen i Ålsgårde 12. september.

Det blev et overraskende velbesøgt møde, hvor myndighederne
også var på plads, ligesom gruppen nu har 62 medlemmer på
Facebook og 19 aktive bekæmpere, som i efteråret lagde ud med
at grave to store bevoksninger
op. Én foran den smukke udsigt til
Bondedammen i det skarpe sving
på Bøssemagergade. Og én ved
jernbaneoverskæringen i Helle-

bæk. Andre steder fra Espergærde
til Hornbæk er grupper helt ned
til én kvinde eller mand i gang
med mindre bevoksninger i eget
nabolag, mens gruppen som helhed analyserer større indsatsmuligheder frem til foråret.
Endnu værre pileurt opdaget her
Pileurt-bandens over 100 registreringer af pileurter blev allerede

Massiv mur af hybrid-pileurter ved Gurrevej over for Slotsruinen.

Den hidsigt aggressive hybrid-pileurt har belejret den historiske Gurre Slotsruin på alle sider og er
vokset under vejen til genboen.
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Solåben søbred med udsigt over Bondedammen 1957. Det var før pileurterne, og udsigten skulle
bevares, sagde en fredningskendelse allerede i 1952. Foto Jens Uldum.

ved startmødet overrakt til myndighederne med ønske om større
offentlig indsats end hidtil. Men
samtidig har gruppen gjort en
ubehagelig opdagelse:
Kommunens to største pileurt-bevoksninger består med sikkerhed
af en helt ekstraordinært aggressiv bastard mellem de to almindelige arter. En plante med reelle superkræfter, som herhjemme hidtil
kun var spottet af amatørbotanikere og kun har et videnskabeligt
navn, Falliopa x bohemica.
De almindeligt forekommende arter er japansk pileurt og kæmpe-

pileurt. Men bastarden er endnu
mere levedygtig end sine forældre.
Den terroriserer for milliardbeløb
i Storbritannien og Mellemeuropa
takket være sine 8-dobbelte sæt af
kromosomer. Den vokser op inde i
folks huse og reagerer endnu mere
hidsigt på forstyrrelse af rødderne.
Ved Gurre Slotsruin er den vokset
under vejen, bevidnet af genboen. Den bør udryddes i Helsingør
Kommune aldeles omgående, mener Pileurt-banden. Om det så skal
være med gift og professionelt
mandskab.

Også kamp i private haver
Oveni Naturstyrelsens og Helsingør Kommunes opbakning fik Pileurt-banden ikke uden grund støtte af Haveselskabet Nordsjælland
som medarrangør af startmødet.
Det er nemlig fra haveejerne, at
de store pileurter er spredt igennem mere end 100 år. De er i al
den tid også smidt som haveaffald
alle vegne og plager fortsat haveejere alvorligt. En væsentlig del
af informationskampagnen, som
kommunen og banden nu er på
vej med, skal netop komme haveejerne til hjælp.
De ekstra steder, hvor Pileurtbanden nu overvejer at tage store

bevoksninger under behandling,
kræver at der er motiverede frivillige i nærheden, og at indsatsen
hvert sted må forventes at føre
til fuld udryddelse. Ellers skyder
planterne voldsomt igen og arbejdet er spildt. Man kan melde sig
på mail til pileurtbanden@gmail.
com - eller bede om gode råd og
evt. besøg mod pileurter i haven.
Metoden er nedskæring af planterne hver anden-tredje uge i
mindst fire vækstsæsoner. Plæneklipper dur fint, men ikke i buske
og hække. Presseninger for tildækning skal være rigeligt store,
holdes godt på plads og tjekkes
hyppigt for rodskud på afveje gen-

nem mindst fem år.
Glyphosat, som er aktivstoffet
i RoundUp og lignende midler,
virker klart hurtigere og mere effektivt, viser mange forsøg, men
haveejerne skal vide, at stoffet
kun har sin virkning ved brug i
september og igennem mindst tre
år. Hvis man pga. børn og arbejde
ikke har tid til manuelt havearbejde, skal man altså kun bruge det
én eneste gang årligt i september
og ikke svine løs med det som
landbruget. Bare skær stænglerne
over nær jorden og mal snitfladen
med en pensel. Men grav også de
få skud op, som ses efter brugen
af glyphosat.

Men så kom pileurterne og store besparelseskrav mod Naturstyrelsen, hvorefter den billedskønne udsigt i stedet blev denne - indtil Pileurt-banden
ryddede området forleden. Foto Allan Høxbroe.
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NY GRÆSNING PÅ HELLEBÆK KOHAVE FRA 2019
– MEN HVILKEN?
Af Thor Hjarsen, formand
Til Nytår udløber græsningsforpagtningerne på Hellebæk
Kohave og Teglstrup Hegn med
to lokale landmænd. Naturstyrelsen Nordsjælland har i skrivende stund (18.11.2018) ikke
lavet udbud på nye aftaler - og i
Hellebæk Kohaves Venner kender vi derfor ikke de kommende
vilkår. Vi har i snart to år været
i løbende dialog med Naturstyrelsen om dette vigtige emne,
da græsningen er helt afgørende
for naturen og biodiversiteten
på arealerne. Vi har dog stadig
ingen afklaring på, hvordan den
nye græsning tænkes, her kort
før udløbet af forpagtningsaftalerne.
Vi har hele vejen igennem anbefalet: hårdføre kvæg- og hesteracer, der helårsgræsser uden
vinterfodring ved lavt græsningstryk. Baseret på bedste viden-

Nordfolden i 2017 var et hårdt nedgræsset overdrev uden blomster på grund af for mange køer på arealet. I 2018 så det helt anderledes ud med kun
ganske få dyr. Vi håber på at fra 2019 findes der en balance med græssende køer, som fremmer blomster, og dermed insekter og fugle på Hellebæk
Kohave.
Foto: Rune Engelbreht Larsen

skabelige anbefalinger, fx fra
møder vi har haft med førende
danske forskere og praktikere (se
boks).
Vi så forrige vinter, at Naturstyrelsen havde lyttet og der var
kvæg i Kohaven som græssede
ved lav intensitet hele vinteren
uden fodring. Og resultaterne
var i den grad positive: det tykke

førnetæppe af gammelt græs
på nordfolden blev spist, pilebuskene blev afgnavet og der blev
dannet masser af dødt ved i pilekrattene ved køernes roden og
regeren. Den forløbne sommer
kvitterede naturen med mange
flere blomster end længe set –
dog formentlig også som følge af
sommerens tørke, der har tørret

de dominerende græsser ud.
Vi er naturligvis meget optaget
af hvordan den vigtige græsning
tilrettelægges fra 1. januar 2019
af Hellebæk Kohave og de tilgrænsende græsningsskovsarealer. Sådanne græsningsaftaler
laves for 5 år af gangen, og vil
derfor have stor indflydelse på
naturens udvikling i de kommende år.
Vi håber på og se frem til meget
snarlig dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland om dette. Lige
nu er der desværre ret stille.

Seneste forskerrapport med anbefalinger om græsning af naturarealer (http://www.
geus.dk/media/19441/rapport-2018-28.pdf)
”Generelle anbefalinger vedrørende græsningen:
• Vi anbefaler, at der overalt arbejdes med helårsgræsning uden tilskudsfodring, således at der udvikles et naturligt græsningstryk primært baseret på den tilgængelige fødemængde og de naturlige årstids- og klimabestemte variationer i denne.
• Vi anbefaler, at der arbejdes med flere forskellige planteædere – fx kvæg, heste, bison, elg, krondyr, dådyrvildsvin og bæver, dvs. dyr, der er ude hele året og ikke sættes
på stald.
• Vi anbefaler, at man varierer sammensætningen af dyr lokaliteterne imellem for at
skabe størst mulig variation. Der etableres basislinje målinger til erfaringsopsamling.”
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Afholdte
arrangementer
5. august - GULDSMEDENES FANTASTISKE VERDEN
Søndag den 5. august var 20 personer mødt op i Kohaven for at
høre om, og opleve, guldsmedenes fantastiske verden. Turleder
Ib Fagerlund gav først en kort introduktion til disse spændende
dyr, og der efter begav vi os i samlet flok ned til Pernillesø. Desværre havde det, ellers perfekte, varme og stille sommervejr, bestemt
sig for at ændre taktik netop denne dag, så vi havde vekslende skydække med kun lidt sol og ganske

kraftig blæst. Det sætter en naturlig begrænsning for især de større
arter af guldsmede, der ikke er
meget for at flyve i stærk vind.
Men vi fandt dog straks en masse
vandnymfer i bevoksningen langs
søbredden. Især stor farvevandnymfe og almindelig vandnymfe
var der i stort tal. Vi så endda adskillige parringer af disse arter.
En enkelt almindelig kobbervandnymfe blev det også til. Ovre på
den anden side af søen var der
lidt mere læ, så der så vi da et par
enkelte blodrød hedelibel – én viste sig endog at være håndtam, så

alle fik lejlighed til at studere den
på nærmeste hold. En enkelt efterårs-mosaikguldsmed så vi også
flyve rundt og jage bytte i skovkanten.
Vi fortsatte over på østsiden af
søen, men også her blev det kun
til flere vandnymfer og et par
blodrød hedelibel. Men en dejlig
tur alligevel, hvor de fleste da fik
set guldsmede, af forskellige arter
og udviklingstrin, som de næppe
havde bemærket, hvis de havde
gået turen alene.
Grundet det lidt sløje resultat,
hvad antallet af arter angår, besluttede vi at fortsætte turen den

følgende onsdag, hvor der var lovet temperaturer op til 30 grader.
Det lovede besøg i Fandens Hul
blev således også udsat til onsdag.
Kun 4 deltagere mødte op onsdag og vejret var, som lovet, rigtig
varmt. Allerede på vejen ned til

skoven så vi en god del hedelibeller, og i Fandens Hul fandt vi
både gulvinget- og sort hedelibel,
samt et mylder af den relativt
sjældne sumpgræshoppe. Efter
at have været på gyngende grund
i Fandens Hul, fortsatte vi til Skidendam. Her var der igen masser
af hedelibeller, og sågar stor hedelibel blev observeret. På vejen
tilbage så vi flyvende blå mosaikguldsmed på skovvejen, og vel
ude på engen igen, oplevede vi
en stor sværm af efterårs-mosaikguldsmed og igen blå mosaikguldsmed, som jagede bytte i skovkanten.

Til næste år holde vi igen guldsmedetur, men denne gang i starten af juni måned. Så koncentrerer vi os om de tidlige arter, som
kærguldsmede, den flotte rød
vandnymfe og de store libeller.
Ib Fagerlund
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1. september LIVET LANGS KYSTEN
Tang eller alger på det lave vand
ved kysten er en rigtig spændende
og speciel plantegruppe - men indrømmet, vi var kun 4 personer, der
trodsede vind og bølger, og netop
bølger giver bestemt ikke gode arbejdsbetingelser på det lave vand i
kystzonen.
Alligevel fik vi set, at tang ikke har
rødder, som vi kender fra landplanter, men må ”klistre” sig fast til
stenene med en hæfteskrive eller
hæftetråde. Er stenen for lille, når
planten bliver stor, skyller begge
dele op på stranden, som det ses

på billedet. Små tang-arter, der let
kommer i skygge under de store,
hæfte sig ofte på de større arter for
derved, at sikre sig en plads i lyset.
Ingen rødder betyder også, at tang
nødvendigvis må få alle næringsstoffer fra vandet. Mængden af
næringsstoffer i vandsøjlen er derfor afgørende for tangens vækst.
Specielt de små og fint forgrenede
arter kan vokse meget hurtigt og
helt dække de store langsomt voksende arter.
På grund af bølgerne fik vi ikke et
klart billede af hvor flot tang kan
være på havbunden, men billedet
til venstre viser en typisk tangvegetation på lavt vand – med bl.a.

Savtang (en brunalge, som ser lidt
grøn ud) og rødalger, der her nede i
vandet folder sig ud som små buske
af forskellige arter. Tager vi dem op
af vandet vil de klaske helt sammen
og se kedelige ud.
I en hvid plastikbakke med vand
kan vi alligevel få indtryk af tangens
virkelige form. Billedet her under
viser Vinget ribbeblad bredt ud på
en glasplade i en bakke med vand.
Lægger man et stykke hvidt papir
på glaspladen og derefter planten
eller planterne, folder dem ud og
forsigtigt løfter glaspladen op af
vandet lægger gaze eller tyndt gardinstof oven på - kan kunstværket
presses mellem nogle aviser. Når
det hele er tørt kan gazen forsigtigt
tages af, mens tangen har hæfter
sig til papiret. Det er faktisk et presset eksemplar, der er vist på billedet.
Stig Helmig

7. oktober SOL, SULER OG SORTÆNDER EFTERÅRETS TRÆKFUGLE
En solbeskinnet søndag den 7.
oktober langs stranden ved Julebækhus gav de deltagende 15

medlemmer suler, sortænder,
hvinænder, ederfugle og strandskader på nært hold. Som en appelsin i turbanen trak også en
havørn, der trak ind fra Sverige.
Denne “flyvende dør” skal givetvis tilbringe vinteren et sted her i
Nordsjælland.
Thor Hjarsen
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23. september - NÅR ÉN SVAMPEGUIDE KNAP ER NOK
Svampeture med Hellebæk Kohaves Venner er populære. Men næsten 70 deltagere kiggede sig alligevel forbavsede om på P-pladsen
ved Esrumvej den 23. september.
Vi var dobbelt så mange som tilmeldt.
Jamen, det er da klart, sagde én:
Her koster det ingenting eller kun
20 kroner for ikke-medlemmer,
mens man i fx Tisvilde Hegn skal
betale 170 kroner pr. deltager.
Det blev bestemt en god tur alligevel, takket være et væld af
svampearter og vores rutinerede
guide Ole Terney. Han havde også
inviteret på efterfølgende insektmad - tilberedt på hele tre borde
med gasblus og alting.
Ole havde adskillige huskeregler
om svampene, men især den generelle regel, at man ikke skal tro
på alle mulige nemme regler.
Som han sagde ironisk om den
ene gruppe svampe efter den anden: ”Her gælder den simple regel, at nogen kan spises, og andre
kan ikke”. Selv de populære rørhatte gik han ikke med til forsimplede budskaber om.
Svampe, der ligner champagnon,

Alle kunne høre Ole Terney, men svært at samle svampe i hælene på hinanden med så mange deltagere.

er fx kun arter af champignon,
hvis lamellerne under hattene har
chokoladefarve - lys eller mørk,
men ikke hvid fx. Huskeregel: CH
er første bogstaver i både champignon og chokolade.
Det var ikke nemt at gå i hælene
på hinanden og få fyldt godt kurven, så vi forsøgte at sprede os og
samle os igen med spørgsmål til
Ole - indtil vi havde spredt os for
lidt meget og derfor kom retur til
P-pladsen fordelt over længere
tid. Mange havde derfor ikke lyst
til også at vente på insektmaden
og kørte i stedet hjem.

Vi var dog en håndfuld, som til
sidst kunne bevidne at de smager udmærket, insekterne. Ikke
af så meget. Lidt som fedtegrever
nærmest. Græshopper smager
mere pikant. Det skulle også være
mærkeligt andet, for insekter har
en hel del til fælles med svampe.
Grundmaterialet i svampenes cellevægge er nemlig stoffet kitin,
som også er hovedbestanddel i
det ydre skelet hos leddyr som insekter. Guf for milliarder af insektspisende mennesker verden over!
Allan Høxbroe

Nej, det er ikke en champignon, når lamellerne under hatten er hvide. Det er den livsfarlige grønne
fluesvamp.

For rigtig mange er det lige så sjovt at se smukke svampe som at få nogen med hjem i køkkenet,
her rød fluesvamp.
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28. oktober - PÅ JAGT MED KAMERA OG OBJEKTIV
12 personer var mødt op ved den
tidligere Alvsgård, på denne halvkolde efterårsdag, med skudklare
kameraer. Vejret var klart og stille,
men overskyet på det meste af
turen.
Efter en kort instruktion og tips
til gode landskabsbilleder, gik vi
i samlet flok ned til vestsiden af
Bøgeholm Sø. Et lidet besøgt,
men yderst fotoegnet sted i Kohaven, hvor søbredden giver et
flot vue over vandet, med adskillige træstammer, -stubbe og sten
i vandkanten, som er oplagte som
forgrund til de fotografiske udfoldelser. Det stille vejr gav en næsten blank sø, som kvitterede med
smukke refleksioner fra himmel
og træer på den modsatte bred.
Efter at have udtømt stedet for
motiver, fortsatte vi langs søen,
gennem skoven, hvor der også var
spændende motiver at finde. På

vejen op til den modsatte ende af
søen, fandt vi flere steder med søkig, og kom nærmere og nærmere
på den modsatte bred. Det gav
igen nye motiver.
Vel oppe på grillpladsen, ved
Skindersøvej, holdt vi hvil en halv
times tid og fik en tår kaffe at
varme os på. Så fortsatte vi ned
forbi Anes Hus, hvor solen tittede

forsigtigt frem mellem skyerne, så
her var igen anderledes fotomuligheder.
Videre gennem skoven, og langs
søen, blev der knipset på livet løs,
og henne ved den anden ende af
søen, kom en masse køer gående,
i samlet flok. De var selvfølgelig
også oplagte, og meget samarbejdsvillige, modeller for fotogra-

ferne.
Tilbage på P-pladsen var vi alle
enige om, at det havde været en
yderst skøn tur, og at det havde
været vældig inspirerende at fotografere sammen med ligesindede.
Og så var det ellers om at komme
hjem, og se om resultaterne i kameraet stod mål med forventningerne.

Turen gentages i 2019,
søndag den 27. oktober kl. 13-16.
Ib Fagerlund
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Kommende
arrangementer
12. december kl. 19-22
JULEKNAS OG HYGGE PÅ BØLGEN
Vi fortsætter den nye ”tradition” i Hellebæk Kohaves Venner med et juleknas-møde på Bølgen i Ålsgårde. Vi
mødes igen til julehygge, flotte fotos
fra årets aktiviteter og naturen. Vi taler om kommende planer og ønsker
– og håber naturligvis på endnu flere
nye, aktive medlemmer på denne aften! Vi glæder os til at se jer igen og
tænke tilbage på de mange gode timer
ude i det grønne.
Foreningen giver juleknas og kaffe. Der
vil være mulighed for at købe gløgg
m.m.
Mødested: Kulturhuset Bølgen.
27. januar kl. 11-13
VINTER I KOHAVEN
Selv om det måtte være sne og frost,
er der liv at finde derude, hvis man leder lidt. Vi går en tur rundt i området
og kigger under sten, bark og blade.
Lidt fugle ser og hører vi ganske givet
også.
Husk varmt tøj og måske lidt varmt at
drikke.
Mødested: P-pladsen.
Turleder: Thor Hjarsen.
Turen er velegnet for børnefamilier.

20. marts kl. 19-21 • FOREDRAG OG GENERALFORSAMLING
Af Thor Hjarsen
Hellebæk Kohaves Venner afholder den årlige generalforsamling på Bølgen – igen med en
endnu hemmelig ”gæst” udefra: vi starter mødet med en spændende foredragsholder, der
vil fortælle en times tid over et tema, som har med natur at gøre. Foredragsholderen annonceres i indkaldelsen, på vores Facebook-væg og i Helsingør Dagblad.
Derefter den ordinære generalforsamling, hvor du kan gøre din indflydelse gældende.
Endelig invitation udsendes selvfølgelig senere jf vedtægterne.
Mødested: Kulturhuset Bølgen, Jæmtlandsvej 1, 3140 Ålsgårde.

31. marts og 7. april kl. 14-17
TRANETURE

14. april kl. 9-11
KRIBLEKRABLE-TUR

”Same procedure as last Year” - et fast
indslag i turprogrammet er vores årlige traneture i det tidlige forår. Vi lægger nakken tilbage og afsøger himlen
for de store, trækkende fugle. Med lidt
held ser vi også andre trækkende fugle
som musvåge, spurvehøg og ørne.
Husk varmt tøj og lidt proviant.
Mødested: P-pladsen.
Turleder: Thor Hjarsen
og Lars Michael Nielsen.

Kalenderen siger forår og de små insekter, spindlere, snegle og andet småkravl er begyndt at være aktive.
Foreningen medbringer bakker og lupglas, og så er det bare med at afsøge
skovbunden for diverse smådyr, hvorefter vi artsbestemmer og studerer de
sære væsner. Selv de mindste børn kan
være med her, og alle kan lære noget
nyt.
Tag med på opdagelse i mikro-universet!
Mødested: P-pladsen.
Turleder: Lars Michael Nielsen.
Turen er yderst velegnet for børnefamilier.
Se det fulde turprogram for 2019
på
www.kohavensvenner.dk
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