PROGRAM
2019

Teglstrup Hegn

Hellebæk Kohaves Venner inviterer dig og din familie med på
ture i naturen i hele 2019! Vi har en masse spændende arrangementer, der
afholdes af frivillige. Vores ture har naturoplevelser og biodiversitet 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.
Børn deltager gratis.
Når vi skriver ”Mødested: P-pladsen” mener vi ved den tidligere avlsgård på
Hellebækvej.
Spørgsmål vedrørende arrangementer rettes til:
kohavensvenner@gmail.com.
Vi glæder os til at se jer – OGSÅ som medlemmer!
Medlemskab koster 100 kr. årligt og sendes med Mobilepay til 17765 eller til
konto 1551-10015413. Husk at angive dit fulde navn og emailadresse!
Som medlem modtager du også vores nyhedsbrev tre gange årligt.
FØLG OS PÅ FACEBOOK @hellebaekkohavesvenner

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
Hellebæk Kohaves Venner afholder den årlige generalforsamling. Som vanligt starter vi mødet med en spændende foredragsholder, som vil causere 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.
Separat indkaldelse følger.
Mødested: Kulturhuset Bølgen, Jæmtlandsvej 1, 3140 Ålsgårde.

31. marts og 7. april kl. 14-17
TRANETUR
”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.
Kikkerter kan lånes mod et mindre depositum.
Mødested: P-pladsen.
Turleder: Thor Hjarsen og Lars Michael Nielsen.

14. april kl. 9-11
KRIBLEKRABLE-TUR
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.

18. maj kl. 14-17
LIVET I VANDHULLERNE
Søer og vandhuller er levested for mange sære dyr. En
af Danmarks absolut største kapaciteter på vandbiller og guldsmede, Mogens Holmen, vil lede dagens
tur. Bevæbnet med vandketcher, bakke, akvarium og
lup skal vi blive klogere på rygsvømmere, vandkalve,
skorpiontæger, larver af vårfluer, guldsmede og hvad
vi ellers kan fiske op. Husk gummistøvler!
Mødested: P-pladsen.
Turleder: Mogens Holmen.
Turen er yderst velegnet for børnefamilier.

2. juni kl. 5:00-7:30
FUGLESTEMMER VED SOLOPGANG
Stå TIDLIGT op og nyd når skoven vågner med fuglesang fra Nattergal, Sangdrossel, de små sangere,
Rødstjert 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.

9. juni kl. 10-13
FORSOMMERENS GULDSMEDE
I juni er mange guldsmedearter på vingerne. Kom
med ud og oplev kærguldsmede, smaragdlibeller,
vandnymfer, de første mosaikguldsmede og mere til.
Vi besøger nogle af de bedste guldsmede-lokaliteter i
området. Bl.a Skidendam og Fandens Hul.
I tilfælde af dårligt vejr udsættes turen, så følg med på
Hellebæk Kohaves Venners facebook-gruppe.
Husk gummistøvler og gerne et kamera.
Mødested: P-pladsen.
Turleder: Ib Fagerlund.

17. august kl. 14-17
KOKASSETUR
Vi går på oplevelse på overdrevet og ser hvad kokasserne gemmer. Ud over diverse gødningsfluer og
lignende er kokasserne også magneter for en masse
forskellige bille-arter. Nogle finder vi på overfladen,
mens andre graver sig dybt ned i ”møget”. Vi medbringer skovle, bakker, lupglas og andet relevant udstyr, til
at indsamle og studere de fundne dyr.
Mødested: P-pladsen.
Turleder: Klavs Nielsen.
Turen er yderst velegnet for børnefamilier.

8. september kl. 19:30-22:30
FLAGERMUSTUR
Synes du at flagermus er spændende eller måske lidt
skræmmende? Kom og hør om disse fascinerende
pattedyr som findes næsten overalt i vores natur og
bebyggede områder. Lær hvordan de navigerer i mørke, uden at kunne se særlig godt, og hvordan de fanger
deres bytte i luften. Som mørket falder på, kan vi se
dem flyve omkring.
Der er god chance for at møde vandflagermus, dværgflagermus og måske frynseflagermus.
Medbring gerne en lommelygte.
Begrænset deltagerantal, så tilmelding er nødvendig
til kohavensvenner@gmail.com.
Turen aflyses i tilfælde af kraftig regn eller vind.
Mødested: P-pladsen ved Hammermøllen.
Turleder: Hans Baagøe.

29. september kl. 10-14
SVAMPETUR
Vi gentager sidste års bedst besøgte arrangement. Belært af erfaring vil vi denne gang have flere svampekyndige guider til at hjælpe med at finde og bestemme
de mange forskellige svampearter, vi kan finde, så alle
har en chance for at bllive klogere på dette spændende
emne. Så fat svampekniv og -kurv og mød op til en
lærerig dag i det grønne.
Mødested: P-pladsen skråt overfor Esrumvej 251 i
Nygård
Turleder: Klavs Nielsen.
Turen er velegnet for børnefamilier.

6. oktober kl. 10-13
TRÆKFUGLE VED KYSTEN
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,
terner 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.

27. oktober kl. 13-16
FOTOTUR
Efteråret er en fantastisk årstid til at fotografere naturen. Farverne og lyset bliver ikke meget bedre. Vi går
på oplevelse i skoven og ved områdets søer, for at finde
egnede motiver. Der vil være vejledning i basal kamerabetjening og om motivvalg og god billedkomposition. Alle kan være med, uanset om man medbringer
mobiltelefon, lommekamera eller avanceret fotogrej.
Mødested: P-pladsen.
Turleder: Ib Fagerlund.

11. december kl. 19-21 • JULEKNAS PÅ BØLGEN
Vi mødes til juleknas og hygge på Bølgen, med billeder og beretninger fra året der gik i Hellebæk Kohave. Kom
og tilbring et par timer med 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!
Mødested: Kulturhuset Bølgen, Ålsgårde.

GLIMT FRA ÅRET DER GIK

