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Nyhedsbrev
Nyd det vi har
Årstidernes skiften i Danmark, er trods alt nok det de fleste dan-
skere sætter pris på, når alt kommer til alt.
Hos os har vi vinter med sne og kulde, forår hvor alt spirer og 
grønnes, sommeren med dens blomsterpragt, og endelig efter-
årets fantastiske farvepragt når skoven falmer.
Når ferien skal planlægges, søger mange til andre himmelstrøg 
for at undgå kulde og regn. Men helt ærligt, hvem vil undvære 
den danske årstids skriften, og følelsen af, at bo i et lille land højt 
mod nord med så varierede og smukt en natur, der totalt skifter 
udseende, og dermed naturoplevelser fire gange årligt.
Foråret var koldt, og sommeren varm, og hvad så! Påklædning 
efter vejret er det eneste vi behøver bekymre os om.
Hvad byder efterår, og vinteren på.
Vi må se, hvem ved, ikke jeg, men lov mig at nyde det.
Bedste hilsner
Niels G.
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Kalender/oversigt
(Hold øje med hjemmesiden for ændringer og
tilføjelser)

              

Alle årstider har sin charme  fotos Henrik Schurmann 
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Siden sidst
Sommerens aktiviteter startede med en Søsafari  til 
Bøgeholmsø, arrangeret af Ester Møller. Formålet var, 
at se på fugle, smådyr og planter. Deltagerantallet var 
begrænset, men Ester er fortrøstningsfuld, og vil gerne 
gentage arrangementet til næste år.

Høslættet på engen søndag den 7 juli, var i år uden vand 
i åløbet, så  Niels ”Åmand” kunne ikke demonstrere sine 
færdigheder i vandløbspleje, men til gengæld fik han så 
rigelig tid til at undervise de opmødte ca. 10 deltagere  i 
demonstration, skærpning, Harring og brug af leen, og alle 
gik hjem med større viden, og  færdigheder.

De Vilde Blomsters Dag, blev som tidligere et tilløbsstykke 
med ca. 30 deltagere. Gunnar Rylander var som vanlig 
velforberedt, og trakterede med hjemmegjorte smagsprøver 
af kryddersnapse, til alles tilfredshed. Noget af turen foregik 
i regn, men dagen afsluttedes med fællesspisning udendørs 
med grillmad i strålende solskind (dansk vejr som tidligere 
omtalt).

Det er godt nok ikke smådyr eller plante, men en flot svane der spejler 
sig i vandet blandt åkandebladene. Foto: Niels G.

Gunnar Rylander fra Dansk Botanisk Forening har altid har trukket 
mange deltagere til arrangementet ”De Vilde Blomsters Dag”. År efter 
år har beriget medlemmer, og venner med alskens viden , og (uviden) 
om de vilde blomster, deres helbredende virkning eller det modsatte.  
 Foto: Niels G.

Niels ”Åmand” forklarer, gentager gerne igen, og gerne en gang til, 
som den meget tålmodige mand han er. Foto: Niels G.

Folk og Fæ, med Lisa og Kurt Larsen, var ligeledes 
velbesøgt, ca. 30 deltagere, og der blev vist rundt, fortalt, 
og sluttelig grillet både pølser og dejlige bøffer til alles 
tilfredshed. Ingen gik sultne hjem.

Lisa og Kurt får en velfortjent pause fra serveringen af gode pølser og 
bøffer fra grillen.                     Foto: Niels G.
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Så lykkedes det.
Lørdag den 24. august 2013 i smukt sensommervejr fik 
vi indviet madpakkehuset ved Hellebæk Avlsgaard og 
fugleskjulet ved Pernillesøen. Omkring 40 mennesker mødte 
op ved det nye madpakkehus med de flotte infotavler, og den 
nye grillplads med fine borde/bænke. Heri blandt Nordeas 
filialdirektør Thomas Baadsgaard og Thomas Vindahl 
fra Nordeas bankråd, samt skovrider Jens Bjerregaard fra 
Naturstyrelsen, Nordsjælland. Foreningens formand, Ester 
Møller, bød velkommen og efterfølgende ledede Poul 
Erik Pedersen dagens program, som kort orienterede om 
hvem, der havde været involveret i projektet, dels i praksis 
og dels med økonomiske bidrag fra Friluftsrådets Tips og 
Lottomidler på kr. 35.000,-, samt fra Nordeafonden lokalt. 
Her overrakte filialdirektør Thomas Baadsgaard symbolsk 
de kr. 10.000,-, som vi tidligere havde fået bevilget, 
men i form af en stor pose bolcher, til formanden Ester 
Møller, som takkede mange gange for Nordeas bidrag. 
Derefter fik skovrider Jens Bjerregaard ordet og takkede 
for samarbejdet med vores forening, og understregede 
vigtigheden af partnerskaber mellem naturstyrelsen, og 
frivillige foreninger.
Foreningens formand, Ester Møller, havde til dagens lejlighed 
kreeret en herlig grønsagssuppe, kogt på bål, som blev 
tilberedt over indmaden i en gammel vaskemaskinetromle 
– et arrangement, som blev meget beundret af gæsterne. 
Desuden havde kvægavleren i Kohaven, Kurt Larsen, 
leveret lækre pølser, som blev ristet på den nye grill. Som 
afslutning på dagens arrangement, gik hovedparten af 
gæsterne med Peter Rodemann fra bestyrelsen på guidet tur 
til Fugleskjulet ved Pernillesøen, som blev vist frem – ikke 
mindst blev de flotte fugletegninger og tavler fremhævet og 
beundret. Fugletavlerne m.m. er malet af naturkunstneren 
Jens Overgaard Christensen. Over frokosttid sluttede en 
herlig dag i Kohaven.
Poul Erik

Årets første maleworkshop med Merete Jügensen, foregik 
i det bedste vejr som kunne forventes. Det var den trofaste 
skare der var mødt op, og de havde en dejlig dag i den 
skønne natur i Kohaven.

Det er ikke svært at finde et godt motiv i Kohavens dejlige omgivelser.  
 Foto:  Niels G.

Gruppefoto fra indvielsen af fugleskjul og madpakkehus, med repræ-
sentanter fra bidragsydere og bestyrelsen.         Foto: Inger Pedersen

Kommende arrangementer

Kokassen
Søndag den 15. september kl. 10.00-13.00.
Emne:
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 for-
skellige områder. Vi ser først og fremmest efter spiselige svampe 
og deres forvekslingsmuligheder. Men de ikke spiselige svam-
pe 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. 
Turleder: Trine Jarløv
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Husk: en kurv, en lille kniv, evt. svampebog og en børste (bage-
pensel)
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-
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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 

Børge Olsen
Tlf. 49261880 / 21194538
Mail: zita1606@gmail.com

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

Fototur – det farverige efterår 
Søndag den 27 oktober kl. 10-14
Traditionen tro afholder foreningen en efterårsfototur. Tag kame-
raet med en tur i skoven, hvor vi skal opleve de mange smukke 
farver. Turen ledes af Henrik Schurmann, som vil vise hvordan 
man kan lave billeder med et stort toneomfang, de såkaldte HDR 
billeder. Denne særlige fototeknik er især velegnet til motiver 
med meget stor kontrast, hvilket ofte er tilfældet i efterårsskoven 
hvor solen ikke står så højt på himlen. 
Alle er velkomne og det kræver ingen særlige forudsætninger at 
deltage i turen.
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Medbring madpakke, drikkelse og passende påklædning.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Tegne- og maleworkshop
Søndag d. 22. september  kl. 10-16
Vi har d. 22. sep. årets sidste maleworkshop for vore tegne- og 
maleglade medlemmeræ. 
Men også alle andre maleglade er velkommen. Workshoppen er 
igen med billedkunstneren Merete Jürgensen fra kunstnergrup-
pen Dane.  
Inspiration hentes i Kohavens dejlige natur.
Tilmelding ikke nødvendig. Kom blot glad og fro med lyst til at 
arbejde kreativt sammen med naturen som inspiration. 
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Medbring: egne materialer, papir, lærred, farver, evt. staffeli – 
samt madpakke
Gratis for medlemmer, andre kr. 75,- 

Selv et blad kan være et motiv for en god akvarel, prøv det selv. 
                                                                                             Foto: Niels G.

Efterårets farver og komposition kan være til stor inspiration for valg af 
motiver. Foto: Henrik Schurmann


