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GODT NYTÅR
Her ved årsskiftet har Nyhedsbrevet skiftet udseende.
Vi har valgt ”den grønne linie” og fået sat vort logo ind, der er udformet af René Madsen.
2009 var et begivenhedsrigt år med nye aktiviteter: medlemmernes
forårsudstilling, høstfest, kulturcykeltur og besøg af delegerede fra
miljøkonferencen.
2010 byder også på nye aktiviteter. Nævnes kan at foreningen for
første gang arrangerer en bustur til Skåne under temaet traner, og
at vi har indledt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen Øresund
om naturformidling ved Pernillesø og P-pladsen ved Avlsgården.

i området. Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne ejer 150 hektar i
Skrylleområdet og arbejder bl.a. med at sikre landområder til friluftsliv i Skåne. Stiftelsen forvaltes af Region Skåne.

Aktiviteter

Området er præget af mange meget forskellige tilbud: et kommercielt (indendørs) fitnesscenter, udendørs motionsredskaber og
motionsstier, vandrestier, ”Skåneleden”, lysløjper, lejrplads, spiseplads med grill, bænke til ældre og kørestolsbrugere, stor parkeringsplads. At området også har en restaurant med god mad til
rimelige priser tæller virkelig meget for de mange besøgende.

Naturum

På Skryllegården er ansat flere naturguider. Udgangspunktet er det
såkaldte Naturum – en port till naturen. I dette tilfælde rent fysisk
en fin og fantasifuld bygning med udstillinger, litteratur, multimedia og informationstavler. Naturum inspirerer og forklarer, hvordan
mennesker og natur hænger sammen, og hvorfor vi skal beskytte og
værne om vor natur. Mange skoleklasser besøger Naturum, hvor de

Kalender/oversigt

(Hold øje med hjemmesiden for ændringer og
tilføjelser)
Vinteren er kold, og isen på søerne er tyk. Her ses Bondedammen i
januar. 				
Foto Henrik Schurmann

Siden sidst
Ekskursion til Nationalpark i Skåne

I juli 2009 fik Kohavens bestyrelse sammen med andre grønne foreninger en invitation fra Helsingør Kommune til at deltage i en
ekskursion til Skrylleområdet i det sydvestlige Skåne. Området er
over 1000 hektar stort med flere naturreservater og en nationalpark,
der årligt besøges af omkring 500.000 mennesker.
Formålet var at samle viden og inspiration til bl.a. en ny og anderledes naturoplevelse og naturformidling i den planlagte Nationalpark
Kgs. Nordsjælland.
På Skryllegården den 29. august blev vi budt hjerteligt velkommen og orienteret af en repræsentant fra Lunds kommun og en naturguide fra Skryllegården.
Området er både privat og offentligt ejet og forvaltes af Länsstyrelsen og Lunds kommun.
Friluftsfrämjandet (en af Sveriges største friluftsorganisationer) i
Lund driver selve Skryllegården og har mange af sine aktiviteter

Generalforsamling
•
Søndag d. 7. marts kl. 14.00
Tranetur til Skåne
•
Søndag d. 28. marts kl. 9.00
Forårsudstilling på Avlsgården
•
Åbningsreception
skærtorsdag d. 1. april kl. 13.00
Udstillingen er åben hele påsken hver
dag fra kl. 13 – 16
Traneture i Kohaven
•
Søndag d. 21. marts kl. 13.00
•
Fredag d. 2. april kl. 14.00
Fototur løvspring
•
Søndag d. 16. maj kl. 10.00 – 14.00
De Vilde Blomsters Dag
•
Søndag d. 20. juni kl. 11.00 – 14.00
Sæt X i kalenderen. Læs mere i
juni-nyhedsbrevet.

lærer om områdets flora og fauna, kulturhistorie og geologi.
I hele Sverige findes 27 Naturum fra Abisko i nord til Stenshuvud
i syd, og over 5000 aktiviteter som børn og voksne kan deltage i alt fra bæversafari til udforskning af grotter.
Sverige er et stort land med en storladen natur – med plads til
”det hele”. Aktiviteterne kan i første omgang virke overvældende,
men muligheden for blot at vandre og nyde en smuk natur er også
tilstede.
Det var yderst inspirerende at besøge Skrylle. Besøget gav anledning til eftertanke omkring natursyn, områdernes specielle karakter, events, oplevelsesøkonomi og naturturisme.
Da Hellebæk Avlsgård efter planerne skal indgå som naturformidlingscenter i den kommende Nationalpark, var det for os en meget
relevant ekskursion.
Kirsten Holst

På cykel - ud og opleve kultur i Hellebæk Kohave

En søndag eftermiddag i september, nærmere betegnet den 13. september 2009, var vi nogle stykker, der hjemmefra pumpede vores
cykler og forventningsfuldt trampede ud til Avlsgården. Himlen
var dækket med mørke skyer, og det blæste lidt vel kraftigt fra øst.
Men vigtigst af alt. Det var tørvejr.
Vi skulle på cykeltur ud i Kohaven med vores lokale egnshistoriker
Erik Trolle. Og vi - var ikke alene. Hele 60 cyklister havde samlet sig foran Avlsgården og fyldte næsten gårdspladsen op! Næste
udfordring bestod derfor i at samle sig i en lang række og undgå at
køre op i hinanden. Med Erik i spidsen satte karavanen sig derefter
i gang, og som en bugtende slange bevægede den sig ud i skoven.
Første stop var ’Svenskegrøften’ mellem Sorte Sø og Klare Sø,
hvor vi hørte om svenske krigsfanger, der gravede grøften så langt
tilbage som i Frederik den 2.’s tid. Derefter cyklede vi til ’Paradepladsen’ i Teglstrup Hegn, hvor udbyttet af dagens jagt efter sigende blev lagt frem.
Stedet bliver også kaldt ’Pjaltenborg’ men oprindelsen til navnet
er ukendt. Ved Pottelersbakkerne gjordes et kort stop, hvorefter
vi rullede ned af bakken til Julebækhus ved Øresund, hvor vi fik
fortalt husets interessante historie. Tilbage igen op over stenalderhavets skrænt op til Kobberdammen, ’1735 huset’ ved Bondedammen og sluttelig til ’Thomsens hus’, eller som det også kaldes ’Gl.
Skovhus’ ved den nye Pernille Sø. Her fortalte Erik om huset og
den nærliggende Fandens Mose, hvor der engang lå indskydnings-

Stop ved Julebæk

Foto: Steen Søgaard

baner til afprøvning af den lokale produktion af geværer.
Med stor detaljerigdom og entusiasme fortalte Erik os alle disse
historier om steder, vi jævnligt blot kører forbi uden at skænke dem
en særlig tanke. Tak for turen, Erik.
Steen Søgaard
Rovfugletræk over Hellebæk i efteråret 2009
Rovfugleart
Antal
Hvepsevåge.............489
Rød glente...............56
Havørn.....................9
Rørhøg.....................52
Blå kærhøg..............18
Steppehøg...............1
Duehøg....................1
Spurvehøg...............603
Musvåge .................21593
Fjeldvåge.................13
Fiskeørn...................36
Tårnfalk....................8
Dværgfalk.................24
Lærkefalk.................7
Vandrefalk................15

Rovfugletræk over Kohaven i efteråret 2009

Hvert efterår kan man i Kohaven opleve trækket af rovfugle
på vej fra yngleområderne i Skandinavien til vinterkvarterene i
Sydvesteuropa. Dette efterår var ingen undtagelse. Man kan dog
også vælge at stå nede ved kysten mellem Kronborg og Hornbæk
Plantage og opleve det samme træk. Vindretningen bestemmer
nemlig, hvor præcis fuglene trækker ind over land. En lille gruppe fuglekiggere var ude og observere og notere de fleste af de
dage, hvor man kunne regne med at se nogle rovfugle. Det blev
til 45 observationsdage og 156 timer gennem efteråret.
I notesbøgerne blev der bogført i alt 22.925 rovfugle (se tabellen). De trak ind over området mellem den 17. august og den
15. november, og musvågerne udgjorde 21.593 eller hele 94 %!
Hvepsevåge og spurvehøg var de næstalmindeligste rovfugle, og
disse kunne tælles i antal af hundreder. Ellers sås de øvrige 12
arter af rovfugle kun i mindre antal.
Hvepsevåger, fiskeørne og rørhøge indledte trækket i august og
blev fulgt op af blå kærhøge, spurvehøge og dværgfalke i september. Men i oktober gik det først for alvor løs, hvor musvågerne trak. Mellem 2. og 13. oktober fløj næsten 18.000 musvåger
over. Den bedste trækdag blev 5. oktober med 5.840! Det var ny
dagsrekord af musvåger.
I begyndelsen og midten af oktober blev det meget køligt med
hårde vinde fra nord. Det satte meget træk i gang, men betød
også, at trækket allerede i midten af oktober næsten så ud til helt
at være forbi. I modsætning til sidste efterår så vi kun få gæs,
duer og svaner på træk. Tranerne svigtede dog ikke.
I oktober sås ca. 1.000 traner, hvor mange af dem nærmest blev
skubbet ned gennem Øresund af den kraftige nordenvind. Af

mere interessante arter kan nævnes, at vi fik besøg af en steppehøg
den 6. september.
Steen Søgaard

Formidlingen af naturen får nu et løft i Kohaven

Kohavens Venner og skovdistriktet går nu i gang med de indledende forberedelser til etablering af en fuglekiggerplatform ved Pernillesøen og informationstavler ved P-pladsen overfor Avlsgården.
I 2008 blev der på finansloven afsat penge til ’Bedre vilkår for friluftslivet’. Vores lokale skovdistrikt Skov- og Naturstyrelsen, Øresund bad Kohavens Venner om nogle ideer til, hvordan vi i vores
lokalområde kunne styrke formidlingen af naturen. Vi tog udfordringen op og udtænkte en 5-6 forslag til projekter i Kohaven. To
af disse fandt distriktet både interessante og brugbare, og disse to
forslag blev sendt videre op i systemet. – I efteråret 2009 fik Kohavens Venner den gode besked, at Skov- og Naturstyrelsen, Øresund
havde fået bevilget penge til en realisering.
Konkret vil det sige, at der er givet 150.000 kr. til en fuglekiggerplatform og 70.000 kr. til informationstavler ved P-pladsen overfor
Avlsgården.
Besøgende ved Pernillesøen skal fremover have muligheden for diskret at gå tæt ned til søen. Her vil man fra et skjul kunne iagttage
søens fugleliv ved brug af en almindelig kikkert. I dag skal man for
at undgå at forstyrre helst bruge en teleskopkikkert på lang afstand
for at kunne se fuglene.
Ved P-pladsen skal der opsættes tekst og billeder, der fortæller om
området, både generelt og hvad der sker her og nu. Desuden arbejdes med muligheden for at hente informationer begge steder via
mobiltelefon.
Men Kohaven er fredet, og det betyder bl.a., at der er forbud mod
at opføre ’permanente fysiske anlæg’. Området er også NATURA
2000 område og helt eller delvis omfattet af en såkaldt § 3 beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven. Alle disse gode beskyttelser betyder, at myndighederne skal give dispensation eller tilladelser til
projekterne. Så det skal der også søges om.
Vi har nu sammen med distriktet oprettet en lille arbejdsgruppe, der
arbejder videre med projekterne. Vi vil i kommende numre af ’Nyhedsbrevet’ fortælle om, hvordan det går med dette nye, spændende
formidlingsprojekt.
Steen Søgaard

Klimakonferencen besøgte Hellebæk Kohave

En bus med ca. 50 deltagere fra Skovkonferencen, der var en del af
den internationale klimakonference COP 15 i København december 2009, rullede mandag den 14. december ind på P-pladsen foran
Hellebæk Avlsgård.
Ud i det let kølige, frostklare danske decembervejr steg en række
meget forskelligt udseende folk fra hele verden. Som deltagere i
klimakonferencens afdeling for skove og skoves betydning for klimaet var de af Skov- og Naturstyrelsen inviteret på en heldagstur i
det nordsjællandske. Deltagerne havde besøgt et skovrejsningsområde, set et skovområde drevet efter naturnære principper og var
blevet vist rundt på Esrum Møllegård, før de stod hos os.
Torben Hoch fra Skov- og Naturstyrelsen, Øresund tog deltagerne
ud på en kort gåtur og fortalte om driften af Kohaven og som kommende del af nationalparken.

Klimagæster fryser med anstand

Foto: N. Grønkjær

Foran Avlsgården fortalte jeg om vores forening som et eksempel
på offentlighedens inddragelse i formidling og pleje af naturen.
Hudfarve og fysiognomi var som tidligere nævnt meget forskellig
hos deltagerne, men en ting kunne man se, de havde til fælles. De
havde hverken overtøj og fodtøj på til at være ude i naturen sådan
en dag! Deltagerne frøs bravt, så det gav stor applaus, da de blev
inviteret indenfor i huset, fik forevist udstillingen og blev trakteret
med varm kaffe, te og småkager.
Inde i huset fortalte udviklingschef Stella Hansen fra Helsingør
Kommune om udfordringerne med forarbejdet og inddragelsen af
lokalbefolkningen, når der skulle skabes en nationalpark som vores.
Efter godt en times besøg kørte deltagerne videre til sidste turmål –
Kronborg, hvor der i gården blev underholdt med jagthornsorkester
og sluttelig serveret gløgg og æbleskiver i Dansesalen.
Steen Søgaard

Kommende arrangementer
Generalforsamling og foredrag

Søndag den 7. marts kl. 14.00
Generalforsamlingen starter med et foredrag om ”Moseliget fra
Hellebæk”. Museumsinspektør, arkæolog Lone Hvass fra Helsingør Bymuseum beretter om fundet af et særdeles velbevaret skelet
af en ung mand, der må være ofret til guderne og lagt i mosen for
mere end 2000 år siden. Gemmer vores område mon på flere menneskeofringer fra jernalderen?
Efter foredraget og en kort pause med forfriskninger går generalforsamlingen i gang.

Tranetur til Skåne		
Søndag den 28. marts 2010
Se særlig indbydelse

Forårsudstilling 2010

En ”tretrinsraket” om traner
Foreningen har traditionen tro en påskeudstilling. I år er temaet traner.
Om foråret, nu om dage sidst i marts, når vinden er i sydøst, valfarter
ornitologer til Hellebæk Kohave for at opleve disse utrolige fugle
på træk.
De traner, der passerer henover os er arten Grus grus, men foruden
denne art findes der 14 andre tranearter i verden. Dette anskueliggøres i en udstilling med fotos og plancher på Avlsgården. Derudover
tilbydes to traneture i Kohaven og en tranetur i Skåne.
Velkommen til åbningsreception
skærtorsdag den 1.april kl. 13.00
Udstillingen er åben hele påsken fra den 1.april til og med den 5.april.
Gratis adgang.

Traneture i Kohaven

Søndag den 21. marts kl. 13.00
Langfredag den 2. april kl. 14.00
Turene vil vare 2-3 timer afhængig af, hvor godt fugletrækket er den
pågældende dag. Vi vil gå en lille tur ud i Kohaven og spejde efter
traner og rovfugle, som netop nu flyver nordpå. Hvis vinden er i øst,
er der rigtig gode chancer for at se flokke af traner i løbet af eftermiddagen. Er vi heldige, kan vi også se rovfugle, der trækker forbi.
Det kan være musvåger, glenter, spurvehøge, fiskeørne og måske
den sjældne havørn. Svigter fugletrækket, går vi en tur ned og kigger
på kolonien af skarver i Bondedammen.
Turleder: Steen Søgaard
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Kikkert kan lejes for 10,- kr.
Fornuftig påklædning efter vejret anbefales
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Fototur – Løvspring

Søndag den 16.maj kl. 10-14
Kom med en tur ud i den dejlige forårsskov omkring Hellebæk Kohave. På turen snakker vi om foto, og vi tager billeder af blomster
og bøgeskoven.
Turleder: Henrik Schurmann
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Husk: praktisk tøj, madpakke, kamera og højt humør.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Nyt fra medlemmerne
Fototure med Henrik Schurmann

Vi har været med på de fleste af Henriks fototure. Det har hver gang
været en udbytterig tur, vi har som regel været rigtig heldige med
vejret.

På en diset dag

Foto: Birte Madsen

Det foregår i et roligt tempo, så alle kan være med. Forskellige
teknikker bliver prøvet undervejrs, vi inspirerer også hinanden med
motiver, der bliver selvfølgelig også snakket kamera, objektiver,
stativer.
Henrik har rigtig god tålmodighed til at forklare og gå i detaljer lige
meget hvilket kamera det drejer sig om.
Vi kommer altid hjem med nye ideer til motiver, bl.a. kan man få
spændende fotos, hvis man går tæt på motivet eller ser det fra nye
vinkler.
Vi har madpakker med som spises undervejs, gerne hvor der er et
par borde og bænke.
Der er altid god tilslutning til turene, sidste gang var vi vist 25. Vi
mødes på trappen til Avlsgården kl. 10, hvor Henrik fortæller om
ruten. Den kan selvfølgelig ændres undervejs alt efter vejr og vind.
Kl. ca. 14 er vi tilbage ved Avlsgården, hvor vi kigger indenfor og
måske tager en kop the eller kaffe og får turen rundet af.
Renè og Birte
Deadline for indlæg til næste nr. d. 14. maj 2010
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En vandretur omkring Kobberdammen
Tekst og fotos af Erik Trolle
Kobberdammen er formentlig opstået som følge af gravning efter ler til brug for
Erik af Pommerens bygning af Krogen omkring 1420-1425. Dammen er i dag med
sine 3,8 hektar den tredje største i det såkaldte Teglstrup Hegn-system. Størst er
Bøgeholm sø fulgt af Bondedammen. Kobberdammen har en max.dybde på 3,5
meter.
Fiskeri:
Venligst udlånt af Helsingør Ski- og Orienteringsklub
Oprindelig indgik Kobberdammen i Kronens ferskvandsfiskeri som en af hoveddammene idet dens dybde gjorde, at fiskene kunne overvintre. Det var især ”Herrefisk”, karper, karusser, brasen og gedder, der interesserede kongen. Fiskemesteren leverede fisken til Kronborg, Frederiksborg eller Københavns Slot.
Vandkraft:
Ved anlæggelsen af Kronborg Jernværk og Kronborg Geværfabrik fik Kobberdammen stor betydning for vandkraftforsyningen til de forskellige møller. I 1706 er det således værkmesteren, der råder over de fleste søer og damme dog ikke Kobberdammen, hvor det fortsat er
Fiskemesteren, der har ”proppen”.
Ejere:
Fra 1706 til i dag er der flere forskellige ejere af Kobberdammen. Nævnes skal generalkommissionær Stephan Hansen, familien Schimmelmann, jægermester Jacob Wilhelm Saxtorp og A/S Hellebæk Klæde- og Tæppefabrik. Den 1.januar 1997 købte Skov- og Naturstyrelsen
Hellebæk Fabriks skov og Kobberdammen af Danbyg Ejendomme A/S.

Den nye fiskebro er handicapvenlig

Vi begynder vor tur, der er omkring 1200 meter, ved P-pladsen foran Hellebæk Kirkegård. Vejen har gennem årene haft mange navne, men er nok mest
kendt som Gammel Hellebækvej. Indtil Strandvejens anlæggelse i 1870erne var
den hovedvejen mellem Helsingør og Hellebæk. I dag er navnet ændret til det
noget misvisende Bøssemagergade.
Kirkegården:
Blev indviet i juli 1852, da ladestok-smedemester Noel Malherbe blev begravet. Den dag i dag vidner gravsten med navne som administrator Mentzdorff,
bøssemagermester Joseph Fleron, underprobermester J.Fr.Herfurth og controleur J. Ransy om de mange udenlandske bøssemagere, der kom til Kronborg
Geværfabrik.
Forfatteren Robert Corydon og fuglemaler Leif Rydeng er nogle af de kunstnere, der hviler på den gamle kirkegård.

Husene:
På marken og i terrænet overfor kirkegården lå Hellebæk Teglværk frem til omkring 1870. De mange lergrave i området er et synligt tegn
på denne industri.
Huset overfor kirkegården er formentlig bygget omkring 1898 af fabriksmesteren på den gamle bomuldsfabrik ved Bondedammen Julius
Caspersen og bar i sin tid navnet Bethesda.
Den første bebyggelse på venstre side (Kobberdamsvej) er en række kædehuse opført i 1948 til arbejderne på Hellebæk Klædefabrik. Dengang var huslejen kr. 25,- om måneden. I dag er alle husene i privateje, og prisen ligger langt på den anden side af de 2 millioner.
Et smukt gammelt egetræ, kaldet Adam, står ved indkørslen til den gule villa Krogen opført omkring 1910 af en fru Bonnesen. Huset var
i mange år pensionat og rekreationshjem. I dag bor flere familier i det store hus.

På søsiden har Skovdistriktet opført en handicapvenlig bro, hvorfra der kan fiskes.
Vi når nu frem til en stor kløft, hvor man tydelig fornemmer, at vejen er lagt på
en dæmning. Her er et såkaldt stigbord, som tjener til regulering af vandstanden i
Kobberdammen. Fra gamle optegnelser ved vi, at der har ligget en Kobbermølle,
og at det formentlig er den, der har givet Kobberdammen sit navn. Hvor møllen har
ligget vides ikke bestemt, men det store fald i terrænet ved kløften ville have været
et naturligt sted for en vandmølle.
I vintermånederne kan man inde i skoven skimte Jørn Utzons nu fredede hus fra
1952. Huset er i dag overtaget af sønnen Jan.
Ved indkørslen til den næste villa finder vi igen et meget smukt egetræ, som nok
er det ældste træ i området. Her opførte forfatteren Alexander Svedstrup i 1917
sin meget smukke og stilfulde villa.
Hans store roman om Hellebæk og
Helsingør ”Erik Gudmand” udkom
i 1923. Efter Alexander Svedstrups
død i 1931 overtog nevøen magister
Frits Pullich villaen, og den er fortsat i slægtens eje.
Det næste hus vi møder skilter Stigbordet regulerer vandstanden i dammen
ved indkørslen med navnet Fisker
Huus. Det har også båret navnet Kobberhuset, og er det sydligste af de huse, der hørte
til Kronborg Geværfabrik. Huset findes på kort helt tilbage til 1684. I 1741 blev den
kendte miniaturemaler Cornelius Høyer født i det gamle hus. I 1870 var huset med i
den handel det Schimmelmannske fideikommis gjorde med jægermester Jacob Wilhelm Saxtorp. I 1909 ejes det af Alexander Svedstup, som ombygger det med et
bjælkehus og veranda. Efterfølgende har huset skiftet ejer et par gange. Trods flere forandringer har det bevaret sin stil fra Alexander Svedstrups tid. Overfor Fisker Huus
ligger en bådebro, hvorfra der er en smuk udsigt over Kobberdammen.
Smuk arkitektur ved Kobberdammen

Det lille røde skovløberhus bærer navnet Pottelershus efter et tidligere ledvogterhus som lå der, hvor skovfogedhuset ”Teglstruphus”
ligger i dag. Navnet Potteler henviser til den fredede ”Pottelersbakke” med 4 middelalderlige teglovne. Bakken ligger ved indgangen
til skoven lige efter golfbanen. Huset er fra omkring 1834, men er ombygget efter en brand i 1931.
Bag skovløberhuset skimtes Skovridergården ”Julebækshøj” tegnet af kgl. bygningsinspektør Johannes Magdahl-Nielsen og opført
1913-1914. Herfra styredes Kronborg Statsskovdistrikt, som har et samlet areal på ca. 5.600 hektar. I marts 2009 blev administrationen og Skovrideren imidlertid flyttet til området ved Krogerup, og siden har bygningerne stået tomme.
Inden vi følger vejen til højre, ser vi en pæn gammel transformatorstation opført 193l af Nesa.
På venstre hånd har vi den meget tilgroede Hvideløkkedam, hvis vandstand reguleres med et stigbord mod Kobberdammen.
Ved den eftertragtede udsigtsbænk følger vi den lille sti
langs Kobberdammen, og når nu Kobberdamsbroen
opført i 1999.
På venstre hånd ligger en af bøgetræer smuk omkranset
vig, og på højre hånd ser vi den måske smukkeste udsigt
over Kobberdammen. Vi fortsætter ad stien, indtil vi på
vor højre side har den sidst opførte bro Kobberdamsbroen Vest (1999). Begge broer er opført af lærketræ,
der har vokset i Teglstrup Hegn.
Den sidste del af turen foregår i en gammel bøgeskov.
Så er vi igen ude på ”Gammel Hellebækvej” og kun
godt 100 meter fra vort udgangspunkt P-pladsen ved
kirkegården.
En dejlig og inspirerende vandretur i det historiske Hellebæks skønne natur er til ende.
Den måske smukkeste udsigt over Kobberdammen. Motivet blev en overgang
brugt af TV Lorry som optakt til udsendelsen.

