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Vinter ved Pernillesø. 2006   Foto: Axel Mortensen 

Foreningen kan her i marts måned fejre 3 års 
fødselsdag. Man må konstatere, at det er gået 
forrygende siden den spæde start. 
Aktiviteterne har været mange og spændende. 
Ikke mindst på grund af den kreativitet og 
ildhu gruppen bag initiativet har lagt i 
arbejdet. Godt hjulpet af senere, tilkomne 
aktive medlemmer.  
Men uden  et godt og konstruktivt sam-
menarbejde med Kronborg Statsskovdistrikt, 
ville det ikke have kunnet ladet sig gøre. 
Foreningen er i stadig vækst og har nu passeret 
de 200 medlemmer. 
En stor tak til alle som har været med og 
støttet foreningen og dermed Hellebæk 
Kohave.        
Kalender/oversigt  
(se også under arrangementer) 

• Generalforsamling og foredrag                    
Søndag 26. februar  kl. 14.00  

                    Efterårets ture 

• Forårstrækket over Kohaven 
         Søndag 26. marts  kl. 14.00 
• Forårstrækket over Kohave 
      Søndag   1. april    kl. 14.00 
• Fototur Løvspring 
      Søndag 7. maj  kl. 10.00 til 14.00 
• Nattergaletur i Kohaven                          

Søndag 21. maj  kl. 06.00 
• De Vilde Blomsters Dag 
      Søndag 18. juni 

Siden sidst 

Efterårets foredrag 
Vi har haft et stort ønske om at kunne udvide 
sæsonen med arrangementer i ”den mørke 
tid”. I efteråret 2005 afholdt vi 4 foredrag alle 
med fokus på natur og kultur i Norden. 
Emnerne var: 
Gotland v/Kirsten Holst. 
Shetlandsøerne og Færøerne v/Ole Grøndal 
Schou 
Ammassalik v/Flemming Rosenkilde 
Diskoområdet v/Margrethe Tjalve 
 
Specielt ved foredragene om Grønland viste 
det sig, at lokalet var alt alt for lille. – Vi sad 
som sild i en tønde. Dette har vi nu taget 
konsekvensen af og har indrettet det store 
lokale på 1.sal som foredragslokale, og det 
virker rigtigt godt med plads og nyt, stort 
fremviserlærred. 
Én af sidegevinsterne ved disse foredrag er, at 
alle på en eller anden måde kommer i kontakt 
med hinanden. Det ses tydeligt i kaffepausen 
og under ”spørgerunden”. At dele erfaringer 
og viden med en man ikke kendte i forvejen 
blev pludselig den naturligste ting i verden. 
 
Vi siger hermed tak til foredragsholderne og 
til deltagerne, som trodsede ”den mørke tid” 
og kom ud til Hellebæk Avlsgård 

Svampeturen til Horserød Hegn blev ikke den 
helt store udbytterige dag. Eftersommeren 
havde været for tør, så der var ikke mange 
svampe at finde. Deltagerantallet var derfor 
ikke stort, men frisk luft og motion fik alle, og 
det er jo ikke så ringe endda. 
 
Fototurene startede ligeledes med en tur, hvor 
emnet var svampe. Det blev nu til mange 
andre motiver der kom i kassen bl.a. en 
stålorm på afveje fik stor bevågenhed. 
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Anden tur med emnet løvfald trak mange 
deltagere, og der blev delt rundhåndet ud af 
Henriks store viden om naturfotografering 
Deltagerantallet var over 20 den dag. 

 
En Stålorm på vejen. Foto: Niels Grønkjær
 
Efterårets trækfugleturen gik som vanen tro til 
stranden ved Julebækhus. Vindretningen var 
ikke den optimale denne dag, så det var 
begrænset hvad der blev observeret, men det 
er jo vilkårene for fuglefolket. Fremmødet var 
på godt 20, så Steen havde nok at gøre med at 
forklare om  brug af kikkerter, hvordan man 
skelner de forskellige arter fra hinanden og  i 
øvrigt tælle fuglene når de kommer i stort 
antal. 

Busterprojektet 
I eftersommeren fik Busterprojektet så sin 
debut med besøg af en skoleklasse fra Nygård 
Skole. Emnet var kokassens økologi, hvor 
kokassen skulle undersøges i marken, 
hvorefter et skema, udarbejdet til formålet, 
skulle udfyldes i lokalerne på Avlsgården.   
Det blev en god dag for både elever, lærer og 
Rolf, som velvilligt havde stillet sig til 
rådighed for arrangementet. 
Projektet fortsætter, og der vil siden hen blive 
føjet nye aktiviteter til også med tilgang fra 
andre skoler. 

NATIONALPARKUDSTILLING 
Vi arbejder støt og roligt videre med projektet, 
og kan fortælle at Henrik Schurmann nu har 
overfløjet området mellem Kohaven og 
Hornbæk. Henrik har fotograferet de relevante 
områder, og billederne giver et utroligt godt 
overblik over den grønne kile, som kan 
etableres her. 
Det er svært at spå om Nationalparkens 
fremtid, og alt andet lige er det jo ikke et 
projekt, der kan etableres fra den ene dag til 
den anden. Planer og dialoger er der heldigvis 

stadig gang i, så vi arbejder fortrøstningsfuldt 
videre på udstillingen. 

Nye aktiviteter i 2006         
Et redekasseprojekt og etablering af 
en høeng med et høslætlaug 
Bestyrelsen har i efteråret besluttet at tage 
initiativ til ovennævnte projekter. Projekterne 
lever fuldt ud op til foreningens målsætning 
om at forbedre naturforholdene og kendskabet 
til naturen i Kohaven. Der er taget kontakt til 
Kronborg Statsskovdistrikt for foreløbig 
godkendelse af projekterne. 
Redekasseprojektet går i sin enkelthed ud på at 
der fremstilles, ophænges og løbende 
registreres yngleaktivitet i redekasserne som 
opsættes rundt om i Kohaven. 
Om høeng/høslætlaug, se under 
generalforsamling/foredrag. 
Interesserede medlemmer kan kontakte Steen 
Søgaard eller Niels Grønkjær for oplysninger 
og evt. deltagelse i projekterne.  

Økonomi og Medlemmer     
Tilskud til multimediaudstyr 
Vi har gennem ansøgning til Arbejdernes  
Landsbank modtaget et tilskud på 2500 kr. til 
indkøb af en projektor og et stort lærred til 
brug i forbindelse med udstillinger og foredrag 
Vi takker derfor Arbejdernes Landsbanks 
lokale afdeling i Helsingør for deres interesse 
for og støtte til foreningen 
Projektor og lærred er indkøbt.. 

Obs.: Kontingent 
Der vil være en del, der med nærværende 
nyhedsbrev modtager girokort. De har sidst 
betalt i 2004 eller jan./feb. 2005.  
Fremover vil der blive udsendt girokort i 
måneden, hvor indbetalingen er sket året før. 
Husk at kontingentet er steget fra 1. januar. Se 
bagsiden af girokortet. 

NYT OM NATUREN             
Trækket af fugle i efteråret 2005 
Alt i alt blev det en pæn  sæson med ca. 
22.000 rovfugle. Musvågen fik et rigtig flot 
efterår med over 20.000 fugle. De fleste 
musvåger sås i den første uge af oktober. 
Spurvehøgen trak forbi med over 900 fugle,  
og nævnes kan også 7 havørne, 1 kongeørn og 
2 sjældne steppehøge. Også tranerne dukkede 
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op - en dag med østenvind. Over Helsingør 
blev det til 550 fugle lørdag den 15 oktober.  

Musvåge over Kohaven.  Foto:  Axel Mortensen  

Kommende arrangementer 
Generalforsamling og foredrag søndag 26. 
februar kl. 14.00 
Generalforsamlingen starter som tidligere med et 
foredrag. Denne gang om etablering af en høeng i 
Hellebæk Kohave. 
Vi vil som et helt nyt initiativ i 2006 forsøge at 
stable et høslætlaug på benene. Hvis der viser sig 
tilstrækkelig mange interesserede, vil vi i sam- 
menarbejde med skovdistriktet finde et egnet 
område, hvor vi kan skabe en rigtig, gammeldags 
eng med et mylder af blomster og sommerfugle. 
At noget sådan stadig kan lade sig gøre er bevist af 
”Strøgårdsvang Høslætlaug” i Gribskov, som du 
måske har læst om i aviserne. 
Vi har fået laugets oldermand, Henrik Jørgensen, 
som er biolog i Skov- og Naturstyrelsen til at 
komme og fortælle den spændende historie om 
engen i Gribskov, hvor der efter 10 års korrekt 
høslæt er opnået fine resultater. Bl.a. rummer 
engen nu hele 144 forskellige, vilde planter på 
under 1 hektar, ligesom der er set 23 arter af 
sommerfugle, alle 5 danske krybdyr og 7 forskel- 
lige paddearter! 
Henrik Jørgensen vil også fortælle om høengens 
historie, vise lysbilleder, leer og høriver m.m. 
Han har desuden redigeret en fin, illustreret 
artikelsamling på 64 sider med alt om enge og 
høslæt i Danmark før og nu. Den vil blive 
udleveret gratis til de fremmødte. 
Efter foredraget af holdes den egentlige general- 
forsamling. 

Tranerne trækker nu over Hellebæk 
på vej mod Sverige.                   
Søndag 26. marts og                                         
Søndag1. april 
Vi gentager tidligere års succes med at se 
tranerne trække over vores område. Sidste 
forår trak ikke mindre end ca. 4.800 traner 
over vores område i løbet af foråret. 
Er vinden i øst, er der rigtig gode chancer for  
nogle flokke af traner i løbet af eftermid- 
dagen. Andre trækfugle kan også ses, fx 
musvåger, glenter, spurvehøge og måske den 
sjældne havørn. 
Turleder, Steen Søgaard 
Mødested på Hellebæk Avlsgård 
Mødetid  kl.14.00 
Gratis for medlemmer, andre 20 kr. 
Kikkert kan lejes for 10 kr. 
Fornuftig påklædning anbefales. 

Fototur Løvspring                                 
Søndag 7 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 vinterdvalen. 
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.  
 
Nattergaletur i  Hellebæk Kohave         
Søndag 21. maj 
 
Søndag den 21. maj inviterer foreningen 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.  
Turleder er Steen Søgaard.                   
Mødetid kl. 06.00 
Gratis for medlemmer, andre 20 kr.     
Fornuftig påklædning i forhold til vejret 
anbefales.                                                  
Kikkert kan lejes for 10 kr.   
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Deltagere på efterårets sidste fototur.                     
Foto: Henrik Schurmann 

De vilde blomsters dag           
Søndag 18. juni 
Vores kompetente og underholdende turleder 
fra sidste sommers tur, Gunnar Rylander 
Hansen fra Dansk Botanisk Forening har 
velvilligt stillet sig til rådighed igen i år, 
hvilket vi er meget glade for.  
Foreløbig er det kun datoen, der ligger fast.  
Tid og sted m.m. vil blive oplyst i næste 
nyhedsbrev og ved meddelelse i dagspressen. 
Men sæt kryds i kalenderen allerede nu hvis 
du ikke vil gå glip af en underholdende og 
udbytterig dag. 

Værd at vide om natur og 
miljø 
STORE OPRYDNINGSDAG I NATUREN. 
Søndag den 26.marts 2006 er der igen 
landsindsamling af affald. 
I lighed med sidste år, hvor 2500 frivillige 
over hele landet gik langs veje og stier, i skove 
og parker og samlede enorme mængder af 
dåser, plast, flasker, pap og papir, indbyder 
Danmarks Naturfredningsforening igen i år. 
Resultaterne og oplevelserne i 2005 var 
utrolige og lærerige og kan ses på DNs 
hjemmeside, hvis man da ikke selv var så 
heldig at være med. Yderligere oplysninger og 
tilmelding på www.dn.dk                                                                                          www. kohavensvenner.dk 
 
Vil du vide mere?
 
På nedennævnte hjemmesider kan der hentes 
viden og nyttige oplysninger. På  Dansk 
Ornitologisk Forenings hjemmeside  
kan du bl.a. gå videre og se, hvad der er af 
fugleobservationer i Frederiksborg amt samt 
vores lokalområde under DOF. basen.  

• Dansk Ornitologisk Forening 
      www.dof.dk 
• Dansk Botanisk Forening, 

www.botaniskforening.dk 
• Danmarks Miljøundesøgelser 

www.dmu.dk 
• Danmarks og Grønlands Geologiske 

Undersøgelser.  
      www.geus.dk
• Danmarks Naturfredningsforening 

www.dn.dk 
• Skov- og Naturstyrelsen                

Kronborg Statsskovdistrikt 
www.Kronborg.sns.dk 

Nyt fra medlemmerne 
Under denne overskrift håber vi at 
medlemmerne vil bidrage. Send gerne ris, ros, 
ideer, naturoplevelser og naturiagttagelser. 
Kort sagt, der er frit slag. Dog forbeholder vi 
os retten til at vælge/redigere blandt det 
indkomne materiale. – Vi er stadig på 
begynderniveau, men har dog haft den glæde 
at flere medlemmer har udtrykt sig meget 
positivt om det nye layout på Nyhedsbrevet. 
Vi vil gøre vort bedste, og der er stadig plads 
til nye i redaktionsudvalget. Stof til 
Nyhedsbrev kan sendes til: 
Kasserer og redaktør: Niels Grønkjær            
Rosenkildevej 13 1.th 
3000 Helsingør 
tlf. 49 26 31 26 
E-mail: nielsg48@hotmail.com 
 
Kontakt til Foreningen 
 
Vi har nu endelig fået gang i vores egen 
hjemmeside. Den er dog stadig under 
opbygning, men inden længe vil den være 
fuldt funktionsdygtig. Tanken er at den 
løbende opdateres med aktivitetskalender og 
andre oplysninger. Nyhedsbrevene vil også 
kunne læses på hjemmesiden.  

 
Formand Steen Søgaard 
Tlf. 49707230/20303556 
E-mail: steogmag@hotmail.com
 
Kasserer Niels Grønkjær 
Tlf. 49263126 
E-mail: nielsg48@hotmail.com 
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