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Hellebæk Kohaves Venner inviterer dig og din familie med på
ture i naturen i hele 2021. 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
midt 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

Der kan forekomme ændringer af enkelte ture, og komme nye ture til
i løbet af året, så følg venligst med på vores Facebook-side,
i vores Nyhedsbreve og i lokalpressen.
23. august kl. 19:30-21:30
GENERALFORSAMLING
Hellebæk Kohaves Venner afholder den årlige generalforsamling i marts, men grundet forsamlingsforbud
m.m., bliver det nu i august. Som vanligt starter vi mødet med en spændende foredragsholder. I år bliver det
marinbiolog og naturvejleder Michael Hansen fra Øresundsakvariet, som tager os med på en tur ned under
Øresunds bølger og beretter om alt, lige fra de forskellige bundtyper, over marsvin og til den blåfinnede tun.
Måske også lidt om potentielle trusler mod sundets biotop.
Derefter den ordinære generalforsamling, hvor du kan gøre din indflydelse gældende.
Separat indkaldelse følger.
Deltagelse er gratis for alle, men kun betalende medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.
Mødested: Øresundsakvariet, Strandpromenaden 5, 3000 Helsingør

19. september kl. 10-13
HAV- OG TRÆKFUGLETUR
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.

17. oktober kl. 10-14
SVAMPETUR
Vi gentager selvfølgelig en af årets mest besøgte ture i
2020. Kom med ud og led efter svampe i skovbunden
og få hjælp til at bestemme de mange forskellige arter, vi kan finde. Benyt chancen for at blive klogere på
dette spændende emne. Så fat svampekniv og -kurv
og mød op til en lærerig dag i det grønne.
Mødested: P-pladsen.
Turleder: Anne Storgaard og Klavs Nielsen.
Turen er velegnet for børnefamilier.

14. november kl. 10-12
VINTERFUGLETUR
Efterårets sidste og vinterens første fugletur er for alle,
der gerne vil lære flere fuglearter at kende. Her midt
i november kan vi se trækkende og rastende drosler,
gæs, mejser og fuglekonger, men også de større vingefang som fjeldvåge, musvåge, rød glente, blå kærhøg
og havørn.
Turen er på ca. 2 km med mange stop. Turens varighed kan forlænges hvis der er mange fugle og deltagerne ønsker det.
Børn er meget velkomne.
Alsidigt fodtøj (evt gummistøvler) og kikkert anbefales.
Mødested: P-pladsen midt på Hellebækvej.
Turleder: Troels Leuenhagen Petersen.

15. 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.

