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Nyhedsbrev
Det sene forår skal jeg ikke dvæle ved, det er jo ovre nu, og 
sommeren står for døren.

Forandringer skaber fornyelse. Således ønskede vores formand 
Steen Søgaard i efteråret, at tage et års orlov fra bestyrelsen. 
Kirsten Holst og Henrik Schurmann stillede ikke op til genvalg, 
idet de ønsker at kunne hellige sig arbejde og nye aktiviteter.
Ester Møller der blev valgt som fungerende formand, vil genoplive 
en af vore tidligere målsætninger. 
Der skal skabes nye aktiviteter for, at få inddraget flere børn og 
forældre, men ikke mindst deres bedsteforældre, der har tid og lyst 
til at være aktive med deres børnebørn ude i naturen. 
Der er således allerede sat nye aktiviteter på sommerens program.
Børge Olsen bydes velkommen som nyt medlem af bestyrelsen, 
og skal, når formalia er på plads, overtage kassererjobbet efter 
undertegnede. 
Til Kirsten og Henrik skal der ikke herske tvivl om, at de vil blive 
savnet i bestyrelsen.
Henrik har været med fra foreningens spæde start tilbage i 2003, 
og været aktiv på mange væsentlige felter i foreningens aktiviteter, 
fototure, fotoworkshop med efterfølgende udstilling. Den store 
udstilling om pilotprojektet for Nationalpark Nordsjælland, og 
ved alle de andre store udstillinger har Henrik ligeledes været 
en uundværlig aktør med plakater, fotoplancher og meget mere. 
Henrik fortsætter dog sine fototure, og indtil videre med hjælp til 
hjemmeside og nyhedsbrev.
Kirsten har været med i bestyrelsen siden 2005, og har i særdeleshed 
været en drivende kraft, iværksætter og medinitiativtager til 
nye aktiviteter og arrangementer, hvoraf mange i dag er blevet 
tradition. Som aktiv ved udarbejdelse af og senere redaktør på 
nyhedsbrevet, stod hun for troværdighed, etik og ikke mindst som 
ordets, sprogets og grammatikkens vogter.
Kirsten og hendes mand Lars forbliver trofaste medlemmer, som 
vi vil se til mange af vore kommende arrangementer.
En god og aktiv sommer ønskes til alle vore støtter og venner.
Niels Grønkjær 
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Siden sidst
Generalforsamling søndag den 17. marts
Ca. 35 medlemmer var mødt op.
Generalforsamlingen blev indledt med at Kirsten Holst mindedes 
afdøde bestyrelsesmedlem Aase Olesen.
Carsten Birket Andersen blev valgt som dirigent. Axel Gaarslev 
som referent.
Konstitueret formand Henrik Schurmann fremlægger bestyrelsens 
beretning. 
I år har foreningen 10 års jubilæum. 
I den anledning gav Henrik en udvidet beretning om aktiviteterne 
i de forgangne 10 år med mange foto, specielt det sidste år omtales 
grundigt.
Kassereren Niels Grønkjær gav indledningsvis en oversigt over 
foreningens økonomi de senere år, specielt sidste års regnskab og 
budget for 2013 omtales.
Valg til bestyrelse: Steen Søgaard, Niels Grønkjær, Esther Møller 
og Børge Olsen, suppleant Niels Pedersen. 
Valgt revisor Henning J. Frederiksen og revisorsuppleant Carsten 
Birket Andersen.
Sidenhen er bestyrelsen blevet etableret. 
Formand Esther Møller, kasserer Børge Olesen. Øvrige 
medlemmer: Niels Grønkjær, Axel Gaarslev, Poul Erik Pedersen, 
Peter Rodemann og Steen Søgaard, og suppleant Niels Pedersen.

Kalender/oversigt
(Hold øje med hjemmesiden for ændringer og
tilføjelser)

Søsafari
 Søndag d. 9. juni kl. 10.00-14.00

De Vilde Blomsters Dag
 Søndag d. 16. juni kl. 11.00-14.00

Høslæt på engen
 Søndag d. 7. juli kl. 10.00

Folk, fæ og frokost i Hellebæk Kohave
 Sørdag d. 21. juli kl. 11.00

Maleworkshop
 Søndag d. 25. august kl. 10.00-16.00
 Søndag d. 22. september kl. 10.00-16.00

Kokassen
 Søndag d. 15. september kl. 10.00-13.00

Svampetur
 Lørdag d. 21. september kl. 10.00-14.00

Sanglærken, en rigtig forårsbebuder  Foto: Axel Mortensen
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Med Kohavens Venner på tranetur til 
Vattenriket, og Pulken.
Lørdag d.30.marts var vi 26 forventningsfulde mennesker, der 
med bus satte kursen mod Sverige.
Vi skulle på tranetur, se om tranerne var kommet tilbage fra 
vinterlogiet. Vejret var koldt, men tørt og klart.
På færgen var der mulighed for at fouragere, hvilket for fleres 
vedkommende også blev gjort.
Da vi kom i land i Sverige blev kursen sat mod Kristianstad, 
hvor vi skulle gøre ophold i Vattenriket, et stort vådområde med 
et oplevelsescenter. Vi skulle spise vores medbragte mad der og 
bagefter se os om i centret.
På vejen dertil så vi flere interessante fugle bl.a. en rød glente lige 
foran bussen samt mange grågæs.
Vejret var fint, da vi ankom til Vattenriket, og vi sad på terrassen 
og spiste, hvorefter vi var inde og se de spændende og interessante 
udstillinger i centret.
Efter en god times tid gik turen videre mod Hamarsjöen. Et 
fantastisk sted med et meget rigt fugleliv.

”gammel dansk” hjælper altid.
Alle var enige om, at det havde været en dejlig og oplevelsesrig 
dag med en veloplagt og meget vidende guide, Peter, også selvom 
vi kun så 2 traner. Vi var tilbage i Helsingør ved 21-tiden.
Niels og Kirsten Pedersen

Forårets fototur
På forårets fototur kunne vi virkelig mærke at foråret var forsinket 
i år. Der var godt nok anemoner, men slet ikke i de mængder vi 
er vant til i slutningen af april. Vi havde også håbet på nogle få 
nyudsprungne bøgeblade, men dem kom vi til at kikke forgæves 
efter.
Til gengæld havde vi en meget smuk dag med blå himmel og skyer 
– så det var rigtigt godt vejr til landskabsfoto, så vi fik nogle alle 
nogle flotte billeder med hjem af de dejlige landskaber i Kohaven.
Henrik Schurmann 

Der nusses og pudses.                 Foto: NG

Vi gjorde ophold og gik ned til et fugletårn, hvor vi fik lejlighed 
til, ved hjælp af kikkerter, at se en havørn og dens rede. Det var en 
stor oplevelse. Der blev også spottet andre fugle, bl.a. hejrer og en 
enkelt rørdrum.
Vi vendte bussen og kørte om på den anden side af søen. Der skulle 
være et storkecenter, som vi også fandt efter at have kørt lidt rundt.
Der var 2 reder og 4 storke, og de var meget samarbejdsvillige 
med hensyn til fotografering, så vi fik nogle fine billeder.
Det næste punkt på programmet var Pulken, hvor tranerne skulle 
være. Der var nu ikke den store optimisme, da vejret var koldt og 
meldingerne sagde: Ingen traner! Men vi fortsatte.
Inden Pulken kørte vi ud til et lille kapel, hvor der måske var en 
mulighed. Vi så nogle musvåger, men ingen traner.
Så kørte vi til Pulken, hvor vi var inde hos Carl Christian Tofte, 
som fortalte, at der var nogle få traner i området. Det lykkedes os 
at se 2 flyvende traner. Nogle mente der var flere, men det var vist 
de samme, der fløj frem og tilbage, men vi så ingen fouragerende 
eller dansende.
Så var det ved at være tid til at vende næsen hjemad.
På tilbagevejen kørte vi dog en lille omvej for at se ”den høje vej” 
ved Maltesholms Slott, et meget specielt bygværk.
Vi var efterhånden ved at være trætte, men ”en enkelt” og en 

De glade fuglefolk hos Carl Christian Tofte         Foto: NG

På forårets fototur havde vi rigtig dejligt vejr  som passede 
perfekt til landskabsfotografering. Foto: Henrik Schurmann

Kohaven i foråret 2013
Foråret kom sent til Kohaven – meget sent. I skrivende stund, 
som er næsten midten af maj, er slåenbuskene først nu for alvor 
begyndt at blomstre. Bøgeskoven står dejlig frisk og lysegrøn, 
men vi skulle alligevel ind i første uge af maj, før vi kunne opleve 
dette syn. 
Jeg husker ikke selv et sådant gennemført sent forår for både planter 
og dyr, også hjulpet på vej af nogle meget tørre forårsmåneder.
Vejrmæssigt har vi i marts og det meste af april været domineret af 
højtryk. Det har betydet svage eller østlige vinde, megen sol, kolde 
nætter og ofte med nattefrost.
For fugletrækkets vedkommende har vejret givet anledning til et 
på mange måder spektakulært træk. Detaljer i trækket kan ses i 
skemaet i denne artikel. Vi mangler stadig at se de sidste trækkende 
rovfugle som lærkefalke og hvepsevåger, så antallet af trækkende 
rovfugle vil stige.
Mange af småfuglene eller sangerne, formodentlig dem, der 
overvintrer i Afrika, er dog kommet til de sædvanlige datoer. Det 
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gælder fx gøgen og nattergalen (hørt synge 8. maj). Skarverne har 
travlt med redebygning og æglægning ude i kolonien i Bøgeholm 
Sø. Der er masser af liv at se på. Gå en tur langs østsiden af 
Bøgeholm Sø og nyd fuglen. En hurtig optælling af reder gav ca. 
200. Det er ca. samme antal som sidste år.
Rovfugletrækket gav nogle positive overraskelser. Især 
havørnetrækket var fantastisk. I alt blev det til 80! trækkende 
havørne med op til 9 fugle på en dag. Der er danmarksrekord, men 
ikke nok med det. Næsten hver dag er der set omkringflyvende 
lokale havørne, deraf flere gamle fugle. Måske har vi et havørnepar, 
der er ved at etablere sig? Sandsynligvis ikke i kohaven, men 
måske et sted i Helsingør kommune. 
De næste år vil vise det. Røde glenter har også vist sig i store antal 
og med en topdag på 38 fugle. Desværre er der ingen af glenterne, 
der har vist lyst til at slå sig i vores område, som et par gjorde 
sidste år, dog uden at det lykkedes at gennemføre en yngel. Men 
både rørhøg og lærkefalk ser ud til i år at ville yngle i vores hjørne 
af Nordsjælland.
Tranerne blev vi bestemt heller ikke snydt for dette forår. Men de 
kom sent. Vi skulle helt hen til 14. april, før det store træk kom. 
Traneflokkende væltede ind over avlsgården denne eftermiddag til 
stor glæde for især fotograferne. Rigtig mange flokke sås og hørtes 
på tæt hold, og ved aftenstide viste ’kliktælleren’ over 1900 traner. 
Sæsonen har i alt ’givet’ over 4000 traner, hvilket er en af de tre 
bedste tranesæsoner i Kohaven.  Af andre ’langhalse’ sås 2 sorte 
storke og en 4-5 hvide storke. En af de hvide storke (med svenske 
ringe) var nede og spankulere rundt foran genbrugspladsen i 
Skibstrup. 
Grågæssene er for længst ankommet. Yngleparrene er på plads, 
selvom jeg selv endnu ikke har set et par med gæslinger. Næsten 
alt i naturen er så sent, så sent dette forår, men det har jo også 
sin charme og har givet nogle andre oplevelser, end andre mere 
normale vejrmæssige forår giver. 
Steen Søgård

Kommende arrangementer

Søsafari
Søndag den 9. juni kl. 10.00-14.00.
Emne: Vi fanger smådyr og kigger på dem. Vi skal også lære 
dyrenes navne.
Deltagere: Bedsteforældre og børnebørn / forældre og børn.
Mødested: Parkeringspladsen ved Hellebæk Avlsgård.
Udstyr: Gummistøvler, madpakke og drikkelse.
Vi går til grillpladsen ved Bøgeholm Sø, hvor vi fanger, og ser på 
dyrene.
Turleder: Esther Møller.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

De Vilde Blomsters Dag i Norden
Søndag den 16. juni kl. 11-14
Hellebæk Kohaves Venner afholder i samarbejde med Botanisk 
Forening De Vilde Blomsters Dag ligesom det sker overalt i 
Norden. Igen i år vil Gunnar Rylander Hansen guide os rundt 
i blomsterriget i Kohaven med gode fortællinger, illustrative 
fremvisninger og højt humør.
Gunnar vil også i år lære os lidt mere om naturens gode og i nogle til 
fælde ligefrem livgivende tilsætningsstoffer. Han vil oven i købet 
medbringe et lille udvalg, specielt fremstillet til smagsprøvning på 
denne dag.
Efter turen er der fælles frokost. Mad medbringes, drikkevarer kan 
købes, den store grill er tændt.
Turleder: Gunnar Rylander Hansen/Margrethe Tjalve 
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Medbring: evt. florabog, lup, gummistøvler, madpakke eller 
”noget” til grillen
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Forårskåde spætmejser                       Foto: Axel Mortensen

2013-forår Antal Gennemsnit 
   1980-2012
Hvepsevåge 151 957
Sort  glente 11 3
Rød glente 222 68
Havørn 80 10
Rørhøg 98 110
Blå kærhøg 32 74
Steppehøg 1 -
Duehøg 8 20
Spurvehøg 898 951
Musvåge  7977 6.869
Fjeldvåge 55 227
Fiskeørn 144 171
Tårnfalk 22 33
Dværgfalk 16 34
Lærkefalk 25 30
Vandrefalk 21 12
Trane 4136 1221
Rovfugle i alt 9768 9577

Hellebæk 2013 - Rovfugle og Traner
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Redaktion
Redaktør Niels Grønkjær
Tlf. 49 26 31 26 / 20 28 06 88
E-mail nielsg48@hotmail.com
Henrik Schurmann.

Deadline for indlæg til næste nummer:  2. 
september 2013    

Sponsor/Tryk 
PhotoCare v/Jens Clemmensen,
Torvegade 3, 3000 Helsingør

Elektronisk nyhedsbrev
Hjælp os med at spare på portoudgif-
ten. 
Tilmeld dig på: 
kohavensvenner@gmail.com.
Fremover modtager du Nyhedsbrevet 
som vedhæftet PDF-fil. De, der ikke 
bruger computer, vil stadig modtage 
Nyhedsbrevet pr. post.

Kontakt til foreningen:
Fungerende Formand Ester Møller
Tlf: 49 75 00 31/ 52749041
Mail: ee.hyrebakken@gmail.com 
Kasserer Niels Grønkjær
Tlf. 49 26 31 26 / 20 28 06 88
E-mail nielsg48@hotmail.com
Børge Olsen
Tlf. 49261880 / 21194538
Mail: zita1606@gmail.com

Se evt.ændringer/tilføjelser på:
www.kohavens venner.dk
Mail: kohavensvenner@gmail.com

Høslæt på vor egen eng
Søndag d. 7. juli kl. 10
Som ved efterårets slæt, vil Niels (Åmand) Johansson igen komme 
og hjælpe, og ikke mindst vise sine færdigheder med leen.
Det arbejde han udførte på vores lille vandløb sidste efterår, har 
i år vist at den rette pleje er nødvendig. Der er nu kommet små 
slyngninger og engkabbelejen er vendt tilbage i fuldt flor. Dejligt!
Kom og vær med til at slå, høste og rive. Vi glæder os til at se 
rigtig mange nye og gamle høstfolk. 
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Haves: leer, river og høtyve
Belønning: en dejlig solid frokost efter endt arbejde.

Folk, fæ og frokost i Kohaven
Sørdag d. 21. juli kl. 11
Kohaven bærer sit navn med rette. Det skotske Højlandskvæg på 
markerne omkring Avlsgården er en del af den smukke natur. 
Igen i sommer inviterer økolandmand, kvægavler Kurt Larsen, 
Tikøb på ”kovandring”. Kurt fortæller om sine køer, sit arbejde 
med dem og om de tanker og økologiske aspekter der ligger bag. 
Sideløbende fortælles om græsningens betydning for overdrevets 
pleje og udvikling.
Efter turen er der tændt op i grillen på Avlsgården. Medbragt frokost 
kan suppleres med grillstegte økopølser og andre smagsprøver. 
Drikkelse og et udvalg af Kurt Larsens velsmagende kødvarer kan 
købes.
Turleder: Kurt Larsen og Niels Grønkjær
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Tegne- og maleworkshop kl. 10-16
Søndag d. 25. august 
Søndag d. 22. september 
Vi kan glæde alle vore tegne- og maleglade medlemmer med, at vi 
igen afholder workshop med billedkunstneren Merete Jürgensen 
fra kunstnergruppen Dane.  Inspiration hentes i Kohavens dejlige 
natur.
Tilmelding ikke nødvendig. Kom blot glad og fro med lyst til at 
arbejde kreativt sammen.
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Medbring: egne materialer, papir, lærred, farver, evt. staffeli – og 
en madpakke
Gratis for medlemmer, andre kr. 75,- pr. gang

Kokassen
Søndag den 15. september kl. 10.00-13.00.
Vi kigger inden for i en kokasse og ser på dyrene der. Vi lærer 
dyrenes navne.
Deltagere: Bedsteforældre og børnebørn / forældre og børn.
Mødested: Hellebæk Avlsgård.
Medbring: Madpakke og drikkelse og tøj efter vejret.
Turleder: Esther Møller.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Svampetur
Lørdag d. 21. september kl. 10.00-14.00
Svampeturen går til Teglstrup Hegn. Vi besøger forskellige 
skovtyper, hvor vi ser, hvilke svampe, der knytter sig til de 
forskellige områder. Vi ser først og fremmest efter spiselige 
svampe og deres forvekslingsmuligheder. Men de ikke spiselige 
svampe er også interessante at lære at kende. Undervejs stopper 
vi op og taler om vores fund. Ved hjemkomst til Avlsgården vil 
svampene, under indtagelsen af en kop kaffe, blive lagt frem og 
gennemgået. For at alle kan få en god og udbytterig svampetur, er 
vi nødt til at begrænse deltagerantallet til 30. 
Tilmelding nødvendig og kan ske via mail til Niels Grønkjær 
nieldg48@hotmail.com efter princippet først til mølle.  
Turleder: Trine Jarløv
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Husk: en kurv, en lille kniv, evt. svampebog og en børste 
(bagepensel)
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Gunnar Rylander Hansen DBF. Bøj jer og se hvad I finder.                     
Foto: Margrethe Tjalve


