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Kalender/oversigt 
(Hold øje med hjemmesiden for ændringer og til-
føjelser)

Fotoworkshop
•	 Søndag	d.	25.	januar	kl.	10.00	-	16.00	

Generalforsamling og foredrag
•	 Søndag	d.	22.	februar	kl.	14.00

Arrangement omkring Naturkanonen 
•	 Søndag	d.	1.	marts	kl.	11.00	-	13.30

Tranetur
•	 Søndag	d.	22.	marts	kl.	13.00
•	 Søndag	d.	29.	marts	kl.	14.00

Forårsudstilling med ”Workshopperne”
•	 Åbningsreception:	
	 Skærtorsdag		d.	9.	april	kl.	13.00
	 Udstillingen	er	yderligere	åben	alle	søn-	og		
	 helligdage	mellem		kl.	13.00	og	16.00
	 Sidste	dag		søndag	d.	26.	april

Fototur Løvspring
•	 Søndag	d.	3.	maj	kl.	10.00	-	14.00

Nattergaletur i Kohaven
•	 Søndag	d.	17.	maj	kl.	04.00

Vandretur i Ruslands Bakker
•	 Søndag	d.	24.	maj	kl.	10.00	-	14.00		

De Vilde Blomsters Dag
•	 Søndag	d.	14.	juni	kl.	11.00	-	14.00
	 Sæt	X	i	kalenderen.	Læs	mere	i	juni-nyheds	
	 brevet.

Høslæt 
•	 Lørdag	d.	20.	juni	kl.	10.00
	 Sæt	X	i	kalenderen.	Læs	mere	i	juni-nyheds	
	 brevet.

Godt nytår

Redaktion og bestyrelse ønsker alle vore venner et godt og 
aktivt nytår.
Foreningen har nu over 300 medlemmer, og vi er glade for 
den store opbakning.
Den flotte forårsudstilling med kunstnergruppen DANE – 
kendt for deres illustrationer til højt værdsatte naturbøger 
og tidsskrifter - blev skærtorsdag åbnet af miljøminister 
Troels Lund Poulsen og blev meget velbesøgt i hele udstil-
lingsperioden.
Som et nyt tiltag i 2008 afholdt foreningen 3 male- og 3 
fotoworkshops. – Forårsudstillingen 2009 udstiller resulta-
terne af  ”Workshoppernes” arbejder. Medlemmer af for-
eningen og andre interesserede har udfoldet stor kreativitet. 
Vi glæder os til udstillingen.

Som et nyt initiativ er der desuden i det forløbne år indledt 
såkaldte dialogmøder mellem foreningen og Skov- og Na-
turstyrelsen Øresund samt lokalafdelingen af Dansk Ornito-
logisk forening. Formålet er at samarbejde om beskyttelse 
og forbedring af forhold for naturen på distriktets område, 
herunder Hellebæk Kohave. Næste møde er nu i foråret.
Der er desuden indledt et samarbejde mellem foreningen og 
Skov- og naturstyrelsen om forslag til opførelse af fugletårn 
i Hellebæk Kohave ved Pernillesø.
Ved årets generalforsamling tager vi afsked med to af vore 
bestyrelsesmedlemmer, der selv har valgt at fratræde. Det 
er Margrethe Tjalve og Palle Carøe.  Tak til begge for deres 
indsats. Specielt bør Margrethes indsats som aktiv næstfor-
mand siden foreningens stiftelse fremhæves.
Med dette nyhedsbrev har vi skiftet ansvarshavende re-
daktør fra Niels Grønkjær til Kirsten Holst. Velkommen i 
den varme stol til Kirsten og tak til Niels for mange gode 
breve. 

Den	gamle	redaktør	slapper	af				Foto:	Axel	Mortensen



Siden sidst
Julegave fra Tuborgs Grønne Fond. 
Det var med stor glæde, at foreningen ved juletid mod-
tog besked om, at vi efter ansøgning var blevet tildelt kr. 
10.000,- fra fonden. Pengene er øremærket til Projekt Hø-
eng. Læs mere om denne og om gavens anvendelse i juni- 
nyhedsbrevet. Men foreløbig en stor tak til Tuborgs Grønne 
Fond. Mange ”høengsønsker” kan nu gå i opfyldelse.

   

Efterårets gang 2008 i Hellebæk Kohave
Stort fugletræk set dette efterår
Kohaven og i det hele taget kysten mellem Hornbæk i vest 
og Kronborg i øst er kendt for sit store fugletræk om efter-
året. Hundredvis af forskellige fuglearter forlader den Skan-
dinaviske Halvø og søger mod mildere og mere føderige 
egne i Sydvesteuropa og Afrika. En del passerer over vores 
område, og dette efterår sås flere fugle end sædvanligt.
Hvorfor nu det? Måske var sommeren lidt mere tør uden så 
meget regn som den forrige. Det betød, at flere fugleunger 
overlevede den første svære tid. Måske var vindene, som 
dette efterår, meget blæste fra vestlige retninger, gunstige 
for, at trækfuglene netop drev ind over vores område. Må-
ske var der en tredje eller fjerde årsag, som vi ikke kender 
til.

På	høengen	er	der	plads	 til	både	 raske	svende	og	ældre	
møer.		Foto:	”Mie”	Gaarslev

Musvåger
En art skal især fremhæves. Det er musvågen, som i år satte 
ny sæsonrekord med over 34.000 trækkende fugle! Så vidt, 
det er redaktionen bekendt, er der aldrig noget sted i Dan-
mark set så mange musvåger i løbet af en sæson. Musvå-
gernes træk startede for alvor de første dage i oktober og 
derefter fortsatte de til langt ind i november med mange 
dage (11) med over 1000 fugle. Trækket kulminerede den 
23/10 med 4.150 musvåger, hvor de fleste kom i løbet af et 
par timer om eftermiddagen! Den gamle sæsonrekord var 
på 22.500 fra 1999, så det blev en forbedring på over 50%. 
I de store skruer af rovfugle sås mange unge musvåger, så 
der er nok ingen tvivl om, at arten har haft en rigtig god 
ynglesæson.

Rovfugle-Hellebæk 2008-efterår 

Hvepsevåge	 937
Rød	glente	 23
Havørn	 6
Rørhøg	 24
Blå	kærhøg	 53
Steppehøg	 1
Duehøg	 13
Spurvehøg	 1751
Musvåge		 34422
Fjeldvåge	 49
Fiskeørn	 43
Tårnfalk	 25
Dværgfalk	 21
Lærkefalk	 7
Vandrefalk	 14

Tallene	er	antal	observationen	på	ialt	233,7	timer	(tabel	Steen	Søgaard)

Musvåger	over	Kohaven.		Foto:	Axel	Mortensen				



 
Storpiber og alle de andre
Også andre arter sås i store mængder, fx grågås med over 
3.000 fugle og ringdue 44.100, begge på en enkelt dag. Selv 
tranerne overraskede positivt. Vi ser dem normalt kun i øst-
lige vinde, men den 17/10 med en frisk nordvestenvind kom 
et bredt bælte af traner ind over hele Øresundsregionen, fra 
Gilleleje i nord til København i syd. Ved Højstrup Strand 
taltes 714 traner. Der blev også set mange bjergvipstjer-
ter, en lille fluesnapper og som en stor overraskelse – og 
sjældenhed, en storpiber! Fuglen ligner en engpiber, men 
er mere højbenet og har kraftigere næb og en lang hale. Og 
så har den en helt anden stemme! Fuglen blev opdaget om-
kring avlsgården, sås af mange tilrejsende ornitologer i da-
gene 25/9-27/9 og var vældig flink til at vise sig frem.

Dialogmøde med samarbejdspartnere
Den 2.december 2008 deltog vores forening i et såkaldt 
dialogmøde med statsskovdistriktet, som nu hedder Skov- 
og Naturstyrelsen Øresund (SNS-Ø) og lokalafdelingen fra 
Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Formålet var at infor-
mere om, udveksle synspunkter og komme med tiltag til at 
beskytte og forbedre forholdene for naturen på distriktets 
område, herunder Hellebæk Kohave. Fra vores forening 
(HKV) deltog Steen Søgaard og Peter Rodemann. Mødet 
var præget af en god stemning og konstruktive ideer, og et 
nyt møde vil blive afholdt i foråret. De vigtigste ting fra 
mødet omtales her kort:

”SNS-Ø oplyste, at man havde indsendt ansøgning om mid-
ler fra Friluftsfonden iflg. forslag fra HKV til etablering af 
obsplatform ved Pernillesø. Der er søgt om kr. 120.000,- til 
platform, adgangsvej og informationstavler”.

”2 unger af lærkefalk kom på vingerne i Teglstrup Hegn. 
SNS-Ø spurgte om behov for evt. fjernelse af Kronborg-
bænk nær reden for at mindske risiko for forstyrrelse. Det 
fandt HKV ikke nødvendigt, men kan komme tilbage til til-
buddet, hvis der bliver behov for det.”

SNS-Ø orienterede: …”Der kan evt. blive reguleret for 
skarv, som har etableret sig på øen i Bondedammen.”

”I Hellebæk Kohaves nærområde vil SNS-Ø efter HKV’s 
opfordring rydde en lille randzone for udsigt til Hvideløkke 
Dam ved Kronborgbænken ved Gl. Hellebækvej. 
Der rykkes hos Helsingør Kommune for besked vedr. etab-
lering af et sjapvandsområde ved Judasbækken…”

”SNS-Ø oplyste, at der ikke længere renses op i grøfter i 
SNS-Ø’s område. Man er dog pligtig til at holde hovedgrøf-
ter åbne ved behov og ønske fra landmænd for afledning af 
vand fra marker. Der kastes imidlertid ikke grøfter til, som 
det f.eks. sker i Gribskov.”

”Kort orientering om hvinandeprojekt med opsætning af re-
dekasser. SNS-Ø hilser flere kasser velkomne.”

”Fællesture for publikum i DOF/SNS-Ø regi. De offentlig 
skovture vil fremtidig blive annonceret digitalt.”

Kommende arrangementer
Fotoworkshop 
Søndag den 25. Januar kl. 10 - 16
På den sidste i rækken af 3 workshops om fotografering 
tager vi vinterbilleder og arbejder med de indsamlede bil-
leder på Avlsgården. På denne dag gennemgår vi også det 
samlede materiale, og begynder at gøre det klart til forårets 
udstilling på Avlsgården.
Tag dine bedste billeder med så vi kan gennemgå materia-
let, så vi får en rigtig flot forårsudstilling.
Workshoppen er åben for alle, og det er ikke en betingelse, 
at man har deltaget i de øvrige.

Turleder: Henrik Schurmann
Sted: Hellebæk Avlsgård
Husk:  madpakke, kamera, evt pc, dine billeder på cd eller 
USB nøgle og varmt tøj 

Storpiber	gæstede	Kohaven.				Foto:	Axel	Mortensen

Kom	med	på	fotoworkshop	og/eller	fototur	og	bliv	inspireret	
til	at	tage	gode	naturfotos.	Foto	Henrik	Schurmann



Generalforsamling og foredrag
Søndag den 22. februar kl 14.
Generalforsamlingen starter som tidligere med et foredrag.
Den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland har 
affødt mange spørgsmål, specielt om Avlsgården og for-
eningens rolle i fremtiden. Vi har derfor inviteret formanden 
for Ejendoms- og Miljøudvalget Johannes Hecht-Nielsen, 
som til vores glæde har sagt ja til at komme og orientere om: 
”Sidste nyt om Nationalparken specielt omkring Helsin-
gør Kommunes andel i projektet”. Herunder  hvad der 
indtil nu er sat i værk – og om de mere langsigtede planer.
Efter orienteringen en kort pause med forfriskninger, og 
derefter går selve general-forsamlingen i gang.

Danmarks kommende Naturkanon 
Søndag den 1.marts kl. 11 – 13.30
Miljøminister Troels Lund Poulsen har besluttet at Danmark 
skal have en naturkanon. I den forbindelse har SNS, Øre-
sund spurgt Hellebæk Kohaves Venner om vi i samarbejde 
kunne afholde et arrangement på Hellebæk Avlsgård.
Formålet er, at få gang i en folkelig debat om den kom-
mende naturkanon. Derfor indbydes alle  hermed til Natur-
kanon-arrangement.
Arrangementet bliver en kombineret naturtur og debat om 
Danmarks kommende naturkanon. – Vi starter med en kort 
vandretur i Hellebæk Kohave, hvor vi taler om natur og na-
tursyn med udgangspunkt i området.
Efter turen vil museumsdirektør Jette Baagøe fra Dansk 

Jagt- og Skovbrugsmuseum give et oplæg om sit syn på den 
kommende naturkanon og lægge op til debat.

Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen, Øresund og HKV
Sted: Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej 87, Hellebæk
Husk: Påklædning efter vejret
Gratis deltagelse
Der vil blive serveret kaffe/te under mødet.       

Se information om naturkanonen på: 
www.skovognatur.dk/ud/naturkanon 

Se tranerne trække mod nord over Hellebæk Kohave
Søndag den 22. marts kl. 13.00
Søndag den 29. marts kl. 14.00
Turene vil vare 2-3 timer, hvor vi ude i Kohaven spejder 
efter traneflokke og andre fugle, som netop nu er på vej på 
træk nordover. Hvis vinden er i øst, er der rigtig gode chan-
cer for at se traneflokke i løbet af eftermiddagen. Er vi hel-
dige, kan vi også se rovfugle, der skal samme vej. Det kan 
være musvåger, glenter, spurvehøge, fiskeørne og måske 
den sjældne havørn.

Turleder: Steen Søgaard
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Kikkert kan lejes for kr. 10,-
Fornuftig påklædning efter vejret anbefales.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Hvert	forår	flyver	tusindvis	af	traner	over	kohaven.	Kom	med	på	en	af	traneturene	og	oplev	disse	prægtige	fugle.	
Foto	Henrik	Schurmann



Natur	og	kultur	i	Ruslands	bakker.	
I	år	arrangerer	Hellebæk	Kohaves	Venner	en	tur	til	dette	
spændende	område	med	Kirsten	og	Lars	Holst	som	gui-
der.	Kom	og	vær	med	den	24.	maj		
Foto:	N.	Grønkjær

Forårsudstilling 2009
Forårsudstillingen har baggrund i de male- og fotowork-
shops, der er blevet afholdt.
Idèrige og kreative medlemmer har arbejdet med at indfan-
ge Kohavens særlige natur og stemning. Til påske får vi alle 
resultaterne at se på væggene i Avlsgården.
Vejledere og inspiratorer var billedkunstner Merete Jürgen-
sen (fra Dane) og fotograf Henrik Schurmann.

Velkommen til åbningsreception: 
Skærtorsdag den 9. April kl. 13.00
Udstillingen er yderligere åben alle søn- og helligdage mel-
lem kl. 13.00 og 16.00
Sidste dag søndag den 26. april

Fototur – Løvspring
Søndag den 3. maj kl 10 - 14
Kom med en tur ud i den dejlige forårsskov omkring Hel-
lebæk Kohave. På turen snakker vi om foto, og vi tager bil-
leder af anemoner og nyudsprungne bøgeblade. 

Turleder: Henrik Schurmann
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Husk: praktisk tøj, madpakke, kamera og højt humør.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Ta’ med på nattergaletur i Hellebæk Kohave
Søndag den 17. maj kl. 04.00
Foreningen inviterer på sangfugletur.
Det tidlige tidspunkt på morgenen gør, at vi starter med kun 
at høre ganske få sangfugle, men efterhånden kan vi lytte 
- fuglestemme for fuglestemme - til næsten hele koret. Ud-
over nattergale vil vi også høre mange andre sangfugle som 
tornsanger, rørsanger og munk og desuden se grågæssene 
med deres store unger. 

Turleder: Steen Søgaard.
Mødested: Hellebæk Avlsgård.
Kikkert kan lejes for kr. 10,-
Fornuftig påklædning efter vejret anbefales.
Gratis for medlemmer, andre  kr. 20,

Vandretur i Ruslands bakker
Søndag den 24. maj kl. 10 til ca. 14
Skønt og fredeligt hviler dette bakkede hede- og overdrevs-
område. Midt i lyngbakkerne ligger Tegners Museum og 
statuepark med sin høje himmel og udsigt til Kullen. Få-
rene driver rundt i lyngen, som afløses af naturskovens ege- 
og bøgetræer, af det over 100 år gamle ene-krat, og af den 
sjældne blomst opret kobjælde.
Tag vandreskoene på, put en madpakke og lidt drikkelse 
i rygsækken og oplev denne særegne og helt forunderlige 
natur. – Der er pauser på turen, men den er desværre ikke 
egnet for gangbesværede.

Turledere: Kirsten og Lars Holst
Mødested: Parkeringspladsen v/Tegners museum, Muse-
umsvej 19, Dronningmølle
Husk: Madpakke, drikkelse og evt. kikkert
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,- 



Værd at vide om natur og miljø
Nationalparken på vågeblus? 
Der er i skrivende stund her midt januar 2009 
endnu ikke kommet nogen afgørelse på Natio-
nalpark Kongernes Nordsjælland. Der skulle have været 
møde i Folketingets Miljøudvalg den 16. december 2008. 
Men det blev aflyst på grund af manglende tid hos nogle af 
de 5 miljø-ordførere. 
Men der foreligger jo også en anden situation!
Det forslag som de 5 kommuner fremsendte i 
enighed til Folketingets Miljøudvalg, var et noget reduce-
ret forslag, som stort bar præg af, at Gribskov kommune 
ikke ønskede at få en række store landbrugsområder med i 
national-parkforslaget.
Det er et større landskabsstrøg nord for Helsinge og land-
skabsområder nord for Esrum Sø og Gribskov. Det må be-
klages dybt.
Danmarks Naturfredningsforening giver udtryk for, ”hvor-
for skal vi nøjes med at kunne opleve et halvt kongerige, 
når der faktisk findes et helt?” Friluftsrådet kalder det afle-
verede forslag for uambitiøst.
Flere af de 5 miljøordførere har givet udtryk for flere for-
skellige løsningsmuligheder – lige fra at tage det oprinde-
lige forslag frem til at give nationalparken det gule kort og i 
stedet lade Roskilde-Lejre forslaget komme på banen, frem 
for os i Nordsjælland. 
Det bliver en spændende tid. Der kommer forhåbentligt en 
løsning, når Folketingets Miljøudvalg mødes den 22. januar 
2009. En afgørelse, som vi må ønske, vil være mere ambi-
tiøst end det de 5 kommuner har sendt ind i november 2008 
til Folketinget.

Poul Erik Pedersen, medlem af Frilufts-rådet og bestyrel-
sesmedlem i HKV.

Redaktion
Redaktør Kirsten Holst
Tlf.	49225719/40955214
E-mail	laki@mail.tele.dk	

Niels Grønkjær
Axel Gaarslev
Henrik Schurmann

Kontakt til Foreningen
www. kohavensvenner.dk

Formand 
Steen Søgaard
Tlf. 49707230/20303556
E-mail steogmag@hotmail.com

Kasserer
Niels Grønkjær
Tlf. 49263126
E-mail nielsg48@hotmail.com

Nyt fra medlemmerne
Svampetur den 5. 10. 08.
Så har vi atter været på svampetur sammen med Kohavens 
Venner.
 For mit vedkommende startede det i efteråret 2007, da jeg 
tog med for at glæde min kone, så hun havde mig at snakke 
med, om det hun fandt. Men ret hurtigt blev jeg interesseret, 
og rendte lige i hælene på turlederen Klavs Ibsen-Bjerget 
for at få så meget at vide som muligt.
 Da vi kom hjem og smagte på de indsamlede svampe, blev 
vi overraskede over, hvor godt de smagte, når man selv hav-
de samlet dem.
 Siden er min hverdag blevet præget af denne oplevelse. Om 
vinteren læser jeg om svampe, og så snart de første svampe 
er på vej, kører jeg på cykel ud til skoven og render rundt i 
timevis og leder efter de første spæde eksemplarer. Det er 
ikke altid jeg finder noget, men jeg får en masse motion.
 At samle svampe må efterhånden være blevet en folkehob-
by, for i år stod regnen ned i stride strømme. Alligevel kom 
der så mange mennesker, at det kunne knibe med at komme 
tæt nok på Klavs til at høre, hvad han sagde. Da de 3 timer 
var gået gik vi indendørs,  hvor der blev serveret kaffe me-
dens vi fik en snak om det der var fundet, og om det kunne 
spises.
Tak til Kohavens Venner, vi er mange der håber på en tur 
igen til næste år.
Venlig hilsen Leif Jensen, Helsingør

Deadline for indlæg til næste nr. af Nyhedsbrev 
15 maj 2009

Gurre	Sø	ligger	smukt	i	landskabet.	Bliver	den	overhovedet	
en	del	af	en	kommende	Nationalpark?	
Foto	Henrik	Schurmann



Til foråret kommer vi som sædvanlig med en udstilling. 
Denne gang laver vi en kombineret foto- og akvareludstil-
ling. De medvirkende kunstnere har i al slags vejr forsøgt 
at aflokke naturen dens hemmeligheder. Så småt udskiller 3 
forskellige natursyn sig i den puslen med billeder, som godt 
og vel en snes mennesker har brugt tid på. For vi tager jo 
ikke bare billeder, linsen er det medie, hvorigennem vi ar-
rangerer vor verden, ligesom penslen er det på papiret.
Hvorfor fæstner vi naturindtryk på papir eller lærred? Og 
hvorfor køber vi den slags til at hænge på væggen i stort 
format? 

 

Tillæg til nyhedsbrev nr. 1  Januar 2009
HELLEBÆK KOHAVES VENNER

Hellebæk Avlsgård   Hellebækvej 87   3150 Hellebæk    www. kohavensvenner.dk

”Længslens pile mod den anden bred”

3 udvalgte natursyn

Overskriften er et citat af Friedrich Nietzsche fra ”Således 
talte Zarathustra,” en bog om at være jorden tro, fordi Gud 
er død, om overmennesket. Han siger, at det, der kende-
tegner det menneske, der lever, er, at det længes og der-
for kaster sig fremad mod en bedre verden, hvad enten det 
gælder retfærdighed, sandhed eller intensitet. I denne bedre 
verden kan vi måske en gang skabe det menneske, der er 
fuldstændig autonomt, sin egen lovgiver, fordi det er i pagt 
med naturen – også sin egen. 
   

Et	mylder	af	liv	–	eller	er	det	kun	skaller	af	insekter?



Bruger vi den biologiske linse, lægger vi ikke vor egen 
længsel ind i billederne. Vi abstraherer og gør os selv til 
objektive modtagere, vi iagttager naturens biologi. Her er 
ingen Intelligent Designer med i spillet, kun biologiske pro-
cesser. Men vores evne til at opfatte tegn forandrer hurtigt 
de blå rygskjolde til symbol på de rigdomme, der findes i 
jordens indre.
I 1870-erne talte man om at iagttage sjælelivet. ”Det opfører 
sig som vitriol og sukker,” sagde Zola, en fransk forfatter, 
”med en videnskabsmands omhu skal man iagttage og kon-
statere uden at fortolke.” Naturen har sin egen fortolkning, 
som Darwin formulerede i den kendte sætning Survival of 
the fittest. (Den bedst egnede overlever) – Gad vide, hvor 
meget overlevelse, der var her i denne klump?

Drømmen om Arkadien – Det tabte lykkeland

Henry Thoreau og Ralph Waldo Emerson, hans lærer. De 
kaldtes transcendentalisterne, fordi de trods deres antireli-
giøse holdning lagde en harmoni og en fylde ind i naturen, 
som den ikke besad for det verdslige øje.
Hvorfor skal vejret altid være så smukt, når vi afbilder natu-
ren? Hvorfor er en tåget efterårsdag ikke lige så smuk som 
en solbeskinnet rødmende dag eller en solnedgang? Er det 
igen Arkadien, længslen efter mit Paradis, som kræver den 
dybtblå himmel, de skinnende blade og de sorte stammer 
som kontrast?

Et sjæleligt landskab

Naturen viser den fuldstændige harmoni, en dybde i bille-
det, der viser, at vore drømme kan nå langt. En gang hed 
landet Atlantis, noget senere hed det Amerika, indholdet 
var forskelligt, men den længsel, der drev menneskers pile 
mod den anden bred, var den samme. Arkadien er betegnel-
sen på det Paradis på jorden, som de amerikanske forfat-
tere skrev om. Nogle forsøgte at virkeliggøre det, nemlig 

Skovsøen	en	efterårsdag	med	det	rigtige	lysfilter.

I	vandet	ser	vi	katedraler
-	Eller	er	det	Atlantis,	den	sunkne	oldtidsby,	som	var	indbe-
grebet	af	kunst,	skønhed	og	sandt	liv?

I smerten såvel som i glæden vender vi os mod naturen for 
her at finde det udtrykt, som vi ikke selv har ord for. Efter-
årets brune muld eller den hvidtgnistrende sne bliver bille-
det på menneskets alder og død, eller mit eget billede på mit 
muldne liv, min klingre kulde, min sjæls golde mark.
I samstemtheden med naturen kommer jeg til rette med mit 
livs knaster, i naturen ser jeg mig i et størrelsesforhold, der 
lægger mine sorger på en plads, hvor de hører hjemme, un-
der skyggen af egetræet. I naturen ser jeg både min sjæls 
æteriske lys og dens mørke i det døde krat, den lyse persona 
og den dæmoniske skygge.

Margrethe Tjalve

Vær velkommen til Forårsudstillingen på Hellebæk Avls-
gård.
Åbningsreception Skærtorsdag den 9. april kl. 13.00
Udstillingen er yderligere åben alle søn- og helligdage mel-
lem kl. 13 – 16
Sidste dag søndag den 26. april

Det	samme	motiv	som	til	venstre,	men	med	den	”forkerte”	
indstilling,	nu	er	det	et	æterisk	landskab.


