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Kære	venner,	så	gik	den	sommer.	Den	var	solrig	og	varm,	og	stæ-
ren var her. Vi fik dog ikke udlejet alle 12 boliger i år, da vi var lidt 
sent ude med færdiggørelsen af byggeriet. Vi håber, at der næste 
år vil blive fyldt op på alle etager.
Nu går vi ind i efteråret, som ikke er mindre spændende, tværti-
mod vil mange mene. Hele farveskalaen kommer i brug, fugle-
trækket fra nord vælter ind over Kohaven, og det er spisesvam-
penes	årstid.
Foreningen byder også som tidligere år på et varieret efterårspro-
gram	til	medlemmerne.

Siden sidst                             
De Vilde Blomsters Dag
blev afholdt søndag den 18.6. i strålende sol.
Omkring 35 voksne og børn gik med botaniker Gunnar Rylander 
Hansen fra Dansk botanisk forening ud i området. Gunnar øste af 
sin store, botaniske viden krydret med humor, anekdoter og glæ-
de. Tak for rølliker, bregner, soldug og tranebær og alle de andre 
vilde planter som vi blev klogere på. Turen endte på Avlsgården, 
hvor deltagerne og bestyrelsen over den medbragte frokost fik en 
hyggelig Kohavesnak.

Folk, Fæ og Frokost…..
Søndag den 17.7. prøvede vi noget helt nyt, at invitere på ”Kovan-
dring” med kvægavler,  landmand Kurt Larsen. Trods hedebølge 
mødte 60 FOLK op for at se og høre om det dobbelte antal FÆ, 
der græsser i Kohaven. Kurt Larsen fortalte om Limousine og 
Skotsk højlandskvæg, om den gensidige nytte kvæg og Kohave 
har af hinanden, om produktions-formen og om 100% rent okse-
kød fra dyr, der har levet et godt liv. Spørgelysten var stor, og Kurt 
fortalte om sin gård i Tikøb, hvor glæden også var, at bestanden 
af flora og fauna var forøget ved at fravælge giftige sprøjtemidler. 
Frokosten blev indtaget på Avlsgården, og det var med lyst og god 
samvitighed, vi kastede os over de økologiske smagsprøver Kurt 
Larsen trakterede med fra grillen. Økologisk kød, og pølser m.m. 
kan købes hos Kurt, på 49758526 

Kalender/oversigt 
(se også under arrangementer)

• Svampetur i Danstrup Hegn
 Lørdag d. 16. September Kl. 10.00
• Fugletræktur ved Julebæk Hus
 Søndag d. 1. Oktober Kl. 10.00
• Fototur Løvfald
 Søndag d. 5. November Kl.. 10.00

Onsdagsture:
• Naturvandring i Teglstrup Hegn
 Onsdag d. 15 November kl. 10.00
• Julepynt fra skoven
 Onsdag d. 6 December kl. 10.00
• Kulturvandring i Kohaven
 Onsdag d. 10 Januar kl. 10.00

Efterårets foredrag:
Naturen på malerens lærred
• Den magiske natur
 Torsdag d. 5. Oktober kl. 19.30
• Kristendommens verden
 Torsdag d. 12. Oktober kl. 19.30
• Romantikken
 Torsdag d. 26. Oktober kl. 19.30
• Nutidens natursyn
 Torsdag d. 2. November kl. 19.30

På hesteryg i Nordsjælland 
v/Alex Jensen, på jernhest udsendt medarbejder fra foreningen.
Lørdag den 17. juni kom Lone Nyhuus til byen – på hesteryg. 
Hun er journalist og havde sat sig for at beskrive Nationalparken, 
Kongernes Nordsjælland med tilhørende korridorer. Et kæmpe 
projekt og rent fysisk en meget anstrengende opgave. Hele turen 
tog en uge med udgangspunkt i Hellebæk og endestation i As-
serbo/Tisvilde Hegn. Lone havde taget sin veninde med og de så 
begge to ud til at være i fin form. Smukke og smilende kom de 
ridende imod mig. Deres tur i vores område startede ved Ham-
mermøllen hvor, Vagn Kieler fortalte. Derfra til Bondedammen, 
hvor jeg stod. Min opgave var at føre dem igennem Kohaven til 
Anes Hus, hvor Erik Trolle stod klar til at overtage. Jeg havde ta-
get	min	egen	jernhest	med	og	så	gik	det	over	stok	og	sten	med	en	
del ophold, hvor jeg fortalte om lokaliteterne. Det var mit indtryk, 
at begge piger var meget betaget af Kohavens natur. Det var et 
dejligt møde, og jeg må sige at deres smukke attitude som ryttere 
passede perfekt i den smukke natur.
Lone Nyhuus kan opleves, med sin egen beretning om hele turen, 
ved vores kommende generalforsamling i febuar 2007.

Der er stær i kassen  Foto Niels Grønkjær



Rovfugle i Kohaven denne sommer 

Rørhøg 
Dette forår og sommer har Kohaven haft besøg af nogle spænden-
de rovfugle. Allerede i april dukkede to rørhøge op. Det er nu ikke 
usædvanligt, fordi vi ofte ser dem som trækgæster på vej mod 
Sverige om foråret. Men disse to fugle, en han og en hun, havde 
åbenbart andre planer. De slog sig ned i rørskoven i den sydlige 
del af Bøgeholm Sø. Snart sås hunnen kun sjældent. Formodent-
lig lå den på rede, mens hannen ofte sås jagende i lav højde over 
rørskoven, hvor den med hurtige kast med vingerne og stopma-
nøvrer prøvede at slå en blishøneunge eller måske en mosegris. 
Desværre så fuglene pludselig ud til at være forsvundet i løbet af 
juni. Mangel på føde, forstyrrelser? Vi ved det ikke. Måske kan 
nogle af Nyhedsbrevets læsere hjælpe os med oplysninger. Sidste 
gang, rørhøgen ynglede i Bøgeholm Sø, var i 1999. Her gik det 
godt, og parret fik 3 unger på vingerne.

Lærkefalk
Denne hurtige og elegante falk med spidse vinger kender vi også 
fra trækket om foråret. Den kommer sent på foråret, som regel 
først i maj på vej til ynglepladser i Sverige. I Danmark er det 
en meget sjælden ynglefugl med under 10 ynglepar i hele lan-
det. De fleste fugle i Kohaven ses i midten af maj, hvor op til 10 
trækkende lærkefalke kan ses på en god dag. Her kan fuglene ses 
flyve hurtigt rundt over trækronerne på jagt efter store insekter 
som guldsmede og biller. Men et par af falkene så ud til at være 
meget glade for et lille skovområde i den sydlige del af Bøgeholm 
Sø, faktisk kun få hundrede meter væk fra rørhøgene. Lærkefal-
kene sås gennem hele juni, en gang efter kl. 22, hvor en fugl lå i 
tusmørket og fangede guldsmede. En anden gang sås en fugl støv-
bade på grusvejen. Det virkede, som om falkene havde slået sig 
ned. Hvis ynglen er lykkedes, skulle det have været muligt at se 
familien flyve samlet omkring i slutningen af august eller begyn-
delsen af september. Det er vist nok ikke observeret. Men måske 
kan læserne hjælpe os nogle observationer? En enkelt lærkefalk 
er da set flere gange i august, men om lærkefalkene har prøvet at 
yngle, ved vi ikke i øjeblikket.

Høeng og høslætlaug
Etableringen af en høeng og oprettelsen af et høslætlaug er nu 
en realitet. Med velvillig hjælp fra biolog Henrik Jørgensen fra 
Skov- og Naturstyrelsen samt vores lokale skovrider Henrik 
Vinthers positive holdning til projektet, er der udpeget et areal 
som er egnet , og som sansynligvis i gamle dage har været an-
vendt til henholdsvis hø- og løvhøst.

Rørhøgen ved Bøgeholm Sø  Foto: Axel Mortensen

Vi har nu, med hjælp fra ovennævnte ansøgt og modtaget tilla-
delse fra Frederiksborg Amt og Skov- og Naturstyrelsen.
Arealet, som er på lidt under en ha., ligger lidt neden for Karens 
hus mod Hellebæk, hvor vandløbet fra Skidendam løber under 
Hellebækvej. Botaniker Jan Larsen fra Dansk Botanisk Forening 
har velvilligt foretaget en systematisk registrering af alle arter, 
træer, buske, og blomster. Der blev registreret ikke færre end 160 
arter. Tanken er, på sigt, en tilsvarende registrering af områdets 
insekt- og dyreliv, og at der efterfølgende hvert år følges op med 
nye registreringer, så vi kan følge udviklingen på engen.
Engen er blevet ryddet og slået i god tid inden vinter, og den er nu 
klar til det første rigtige høslæt til næste år.
Interesserede kan tilmelde sig løbende til foreningen.

Redekasseprojektet
Redekasseprojektet kom, som bekendt for de fleste, lidt sent i 
gang. Det betød, at aktiviteterne var koncentreret om at skaffe 
materialer og værkstedsfaciliteter. Vi nåede dog at opstille en pæl 
med bolig til 12 stære- familier + et par kasser for musvit og mej-
ser.
Der var ikke det store rykind, men det skal nok komme til for-
året.
Nu står sæsonen igen for døren, hvor vi regner med, at der i løbet 
af efterår og vinter vil blive fremstillet og ophængt et større antal 
redekasser af forskellig art i Kohaven, herunder bla. et antal hvin

Der er blevet ryddet på engen, så den er klar til næste år hvor hø-
eng  projektet for alvor går i gang. Foto Niels Grønkjær.



Øen i Bøgholm Sø  Foto: Peter Rasmussen

andekasser.	Vi	vil	også	arbejde	på,	at	der	laves	en	storkerede,	som	
opsættes på laden. Det kunne jo være spændende med ynglende 
storke på Avlsgården. Interesserede kan tilmelde sig løbende til 
foreningen..  

Nationalpark udstillingen
Efter premiere og udstilling i foreningens lokaler på Hellebæk 
Avlsgård flyttede udstillingen til Helsingør hovedbibliotek, hvor 
den kunne ses i hele juli måned. Ifølge personalet på biblioteket 
blev den ligeledes her set og kommenteret af rigtig mange inte-
resserede gæster. Turen for udstillingen er dog endnu ikke slut. 
Danmarks Naturfrednings Forening har således lånt den for en 
enkelt dag til deres arrangement på Naturens Dag  d. 10 septem-
ber i Gribskov. Efterfølgende og hen over efteråret kan den ses på 
Esrum Møllegård i lokalerne på vandmøllen. Det giver mulighed 
for at endnu flere kan se udstillingen og  få mulighed for selv  at 
tage stilling til forslaget om en Nationalpark i Nordsjælland.

NYT OM NATUREN
Så galt kan det gå - uagtsom færdsel i naturen 
Først i maj måtte skovdistriktet desværre konstatere, at der på den 
ellers fredelig ø i Bøgeholm Sø i Hellebæk Skov, havde været 
ubudne gæster med katastrofale konsekvenser til følge. 
Øen var i år beboet af grågæs, som i 14 reder havde lagt ca. 8-10 
æg pr. rede. Desværre spildt arbejde da nogle uagtsomme men-
nesker havde valgt at slå lejr på øen midt i dette ellers rugende 
paradis. Æggene ligger i dag og rådner. 
Hvordan de har kunnet få sig selv til det er svært at forstå. Op-
holdet har givetvis strakt sig over en eller flere overnatninger at 
dømme efter det omfattende svineri. Således fandt skov-distriktet 
en opbundet presenning, toiletaffald, øldåser, flere engangsgrill 
og vandtætte tønder. Endvidere var der konstrueret en primitiv 
bådebro således af- og pålæsning til øen gøres nemmere. 
Søndag den 18 juni opdagede skovdistriktet endnu engang ubud-
ne gæster på øen, der i øvrigt ud over at svine og tænde stort bål, 
spillede høj dansemusik. Dette lyder måske tilforladeligt og som 
drengestreger, men larm og støj har negativ indflydelse på især 
det rige fugleliv. 
Skov- og Naturstyrelsens politik er at fremme friluftsliv – men på 
en ansvarligt og bæredygtig facon. Ulovlig færdsel vil blive meldt 
til politiet, og skovdistriktet opfordrer alle der færdes i naturen 
til at træde varsomt og indberette uagtsom og uansvarlig færdsel 
på statens arealer til skovdistriktet oplyser: Peter Rasmussen, fra 
Kronborg	Statsskovdistrikt	

Kommende arrangementer
Svampetur i Danstrup Hegn          
Lørdag d. 16. september
Vi tager lidt uden for vores eget lokalområde for at se nogle nye 
svampesteder. Vi håber på at finde forskellige rørhatte, skørhatte 
mv. og koncentrerer os om spisesvampe. Medbring kurv til svam-
pe	og	kniv.
Turleder: Klavs Ibsen-Bjerget
Mødested: Danstrup Hegn. Kør ad Helsingørsvej mod Fredens-
borg og ind på sidste P-plads på højre side
(NV-siden), før skoven hører op.
Mødetid: Kl. 10.00. Turen varer 2-3 timer.
Gratis for medlemmer, andre 20 kr.

Fugletræktur ved Julebæk Hus                      
Søndag d. 1. oktober 2006
Fugletrækket er for alvor kommet i gang. Det er nu tid for det 
første store træk af musvåger fra Skandinavien. Gæs, edderfugle, 
ringduer og småfugle er godt i gang med deres træk. Havørn og 
vandrefalk kan dukke op som et kuriosum. Vi vil stå på stranden 
og observere trækket 2-3 timer, så tag varmt tøj på og medbring 
kikkert. Evt. kan kikkert lejes på stedet for 10. kr.
Turleder: Steen Søgaard
Mødested: P-pladsen ved Julebækhus på Nordre Strandvej 
Mødetid: Kl. 10.00. Turen varer 2-3 timer, afhængig af omfanget 
af fugletrækket
Gratis for medlemmer, andre 20 kr.

Fototur Løvfald 
Søndag d. 5. November
Igen en tur med Henrik Schurmann, hvor han  fortsætter fra de 
tidligere ture, nu med efterårsfarverne som motiv. Du har som 
tidligere mulighed for at få et print af dit bedste digitale billede.
Det er ikke en forudsætning, at du har været på de tidligere ture. 
Du skal bare komme for at få en dejlig dag i naturen. 
Mødetid 10.00 til ca. 14.00
Mødested Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre 20,- kr.
Medbring madpakke og drikkelse. Påklædning efter årstiden

Onsdagsturene:

Naturvandring i Teglstrup Hegn
Onsdag d. 15 November
En tur i Teglstrup Hegn mellem golfbanen og Avlsgården. Hvad 
sker der lige nu i naturen.
Er sortspætten stadig i skoven ?
Turleder, Axel Mortensen
( en del af turen i ujævnt terræn )

Julepynt fra skoven
Onsdag d. 6 December
Hvad kan bruges ? Det er kun fantasien der sætter grænser. I fæl-
lesskab og med deltagerenes erfaring og gode ideer ser vi hvad 
skoven kan byde på.
Turleder, Niels Grønkjær og Kirsten Holst

Kulturvandring i Kohaven
Onsdag d. 10 Januar 2007
En rundtur til Karens Hus og stedet hvor Villys`hus lå. Turen, 
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Hvem er mest nysgerrig?  Folk  eller fæ  Foto: Niels Grønkjær

ad stien mod syd, til venstre og forbi Skidendam, igen til venstre 
ad en lille sti, der fører op til Villys hus, Engvangshuset. Derfra til 
Hellebækvej og Karens hus og tilbage til Avlsgården.
Undervejs berettes om stederne og det beboere.
Turleder, Alex Jensen
( en del af turen i ujævnt terræn )

Fælles for alle Onsdagsture:
Mødested, Hellebæk Avlsgård kl. 10.00
Varighed ca. 2 timer + spisning af medbragt madpakke på Avls-
gården. Påklædning efter vejret/årstiden
Medbring gerne madpakke, fotoapparat og kikkert (kikkert kan 
lejes for 10 kr). Turene er hundefri.
I tilfælde af meget dårligt vejr tager vi en hyggelig natursnak og 
spiser madpakken med en varm kop kaffe eller the til på Avlsgår-
den. Vel mødt.

Efterårets foredrag:
Naturen på malerens lærred. Fra magisk til tæmmet natur illustre-
ret gennem kunsten.
I oldtidens univers har alle dyr og planter magiske kræfter, man 
tager varsler af fuglenes flugt og hjælper de syge gennem hule 
træer til en ny fødsel. Hvornår holdt vi op med at se naturen som 
en afspejling af vores liv og gjorde den til et bioteknisk produk-
tionsapparat?
I 4 foredrag foretager vi en billedrejse fra da naturen var magisk 
til nutidens opfattelse af naturen som sårbar og tæmmet. 
Foredragsholder: Lektor i dansk, religion og filosofi Margrethe 
Tjalve. Møderne arrangeres i samarbejde mellem Aftenskolen i 
Helsingør og Hellebæk Kohaves venner.

Torsd. d. 5. oktober.  19.30 til 21.30
Den magiske natur.
Fra	oldtidens	krigergrave	til	langt	op	i	kristendommens	bondere-
ligion finder vi troen på naturen som en farlig kraft. På runesten, 
i stenkirkernes udsmykning, på smykker og sværd finder vi ma-
giske elementer, der skal hjælpe ejermanden eller afvende ulyk-
ken.	

Torsd. d. 12. oktober. 19.30 til 21.30
Kristendommens verden er Guds verden i skabelse og i synde-
fald. 
I kalkmalerierne ses det og i de utallige afbildninger af de bibelske 
motiver som Noahs ark, Jonas i hvalens bug, Bjergprædikenen og 
dommedagsforestillinger. Men Gud er ikke til stede i denne ver-
den som en del af den, i ophøjet majestæt dvæler han over den og 
lader Satan husere og synden lure på mennesket.

Torsd. d. 26. oktober. 19.30 til 21.30
I romantikken vender naturen tilbage som en egen kraft, ikke som 
guddommelig, men heller ikke som død natur. Naturbegejstringen 
er bl.a. opstået af Jean-Jacque Rousseaus begejstring for den ædle 
vilde og helhedstanken med ånden i naturen, der gennemtrænger 
alt som en organisme. Linien fortsættes til impressionismens store 
generation. I Hornbæk opdagede de senere Skagensmalere, bl.a.. 
Drachmann og P.S. Krøyer, det havnære perlemorslys.

Torsd. d. 2. november. 19.30 til 21.30
Nutidens natursyn er overraskende nok i virkeligheden stadig 
præget af romantikkens idyl og drøm om et arkaisk, oprindeligt 

landskab på den ene side og af en funktionalistisk tankeverden, 
hvor alt bør have sin nytte og funktion på den anden side. Poul 
Henningsen reagerede mod natursværmeriet ved at proklamere, at 
naturen var noget billigt skidt, moderne malere viser mennesket i 
dets fremmedgørelse, og alligevel kan man ikke få bugt med den 
som indre ressource og fysisk livsbetingelse.

Foredragene finder sted på Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej, 87.  
Der serveres en forfriskning i pausen ved hvert foredrag, hvor der 
er lejlighed til at stille spørgsmål.
Der arrangeres kørsel fra Helsingør Hoved-bibliotek til Avlsgår-
den	og	tilbage	igen.
Henvendelse aftenskolen i Helsingør v. Poul Erik Kandrup: fu@
helsingor-aftenskole.dk Tlf. 49212525. 
Medlemmer af Hellebæk Kohaves Venner får udover mængdera-
batten for hele serien også medlemsrabat og betaler således 200 
kr. for hele serien, ordinær pris 300 kr. Anfør: medlem på tilmel-
dingen
Tilmelding  for medlemmer, kan også rettes til Margrethe Tjalve: 
magrethetjalve@get2net.dk Tlf. 49135651

Nyt fra medlemmerne
Deadline for indlæg og foto til næste nummer af nyhedsbrevet. 
Senest den 5 januar 2007
		


