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Efteråret i Hellebæk Kohave

Efter en god lang og varm sommer banker efteråret
på her i skrivende stund i midten af august. Den tørre
periode er afløst af dage med mange regnbyger, og
de kølige morgener og løvsangerens spæde trækkald
signalerer en ny årstid. I kohaven er der lidt stille.
Men skarverne har dog stadig travlt med at flyve
til og fra Bøgeholm Sø, en flok på ca. 40 grågæs
holder ud nær Pernillesøen, og køerne fortsætter
med at pleje naturen. Der er altid noget at se eller
høre derude – og ellers kan man jo nyde stilheden. I
øvrigt velkommen til dette nyhedsbrev. Jeg håber, at
I, vores medlemmer, vil benytte jer af en eller flere af
de turmuligheder, som bestyrelsen præsenter i dette
efterår. Vi synes, vi har fået sat et alsidigt program
sammen.
Med venlig hilsen
Steen Søgaard, formand

Svampetur
Lørdag d. 6. september kl. 10.00-14.00

Svampeturen går til Teglstrup Hegn. Vi besøger
forskellige skovtyper, hvor vi ser, hvilke svampe
der knytter sig til de forskellige områder. Vi ser
først og fremmest efter spiselige svampe og deres
forvekslingsmuligheder. Men de ikke-spiselige
svampe er også interessante at lære at kende.

Kalender/oversigt
Svampetur
lørdag d. 6. september kl. 10.00 - 14.00
Cykeltur på Natur/kulturstien i Helsingør Kommune
Søndag d. 21. september kl. 11.00Fugletrækstur ved Julebæk
Lørdag d. 4. oktober kl. 10.00-13.00
Fototur - det farverige efterår
Søndag d. 26. oktober kl. 10.00-14.00
Høslet på engen
Søndag d. 9. november kl. 10.00-13.00

På foreningens svampetur kikker vi efter spiselige svampe, som for
eksempel denne Karl Johan.
Foto: Henrik Schurmann

Undervejs stopper vi op og taler om vores fund.
Ved hjemkomst til Avlsgården vil svampene under
indtagelsen af en kop kaffe blive lagt frem og
gennemgået.
Turleder: Trine Jarløv
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Husk: En kurv, en lille kniv, evt. svampebog og en
børste (bagepensel).
Vi kan max. være 20 personer, derfor er tilmelding
nødvendig (først til mølle princippet)
Tilmelding til Esther Møller senest tirsdag d. 2.
september på tlf. 4975 0031 eller mail ee.hyrebakken@
gmail.com
Gratis for medlemmer. For ikke medlemmer kr. 20,-

Cykeltur på Natur/kulturstien i
Helsingør Kommune
Søndag d. 21. september kl. 11.00-

Kommunens nye Natur/kultursti fra Hammermøllen
til Flynderupgård vil blive indviet denne dag. Læs i
øvrigt nærmere om begivenheden i de lokale aviser,
når dagen nærmer sig eller måske på kommunens
hjemmeside. Der er start fra Hammermøllen i Hellebæk
kl. 11.00, men turen kan jo også køres senere på dagen
eller på andre dage. Der vil blive trykt en pjece, der
viser forløbet af stien. Hellebæk Kohaves Venner
deltager med 3 poster undervejs. Esther Møller vil stå
ved Bøgeholm Sø og fortælle om de små dyr i søen,

Oplev efterårets farver på foreningens fototur den 26 oktober					

Steen Søgaard står ved fugleskjulet ved Pernille Sø og
viser søens fugle frem, og Niels Pedersen tager imod
på Hellebæk Avlsgård, hvor man kan se vores lille
udstilling, høre om foreningens arbejde og nyde sin
medbragte madpakke i det nyopførte madpakkehus.
Derefter kan man cykle videre mod Flynderupgård,
hvor der undervejs vil være flere spændende
naturoplevelser.

Fugletræktur ved Julebæk
Lørdag d. 4. oktober kl. 10.00-13.00

Vi skal ned til kysten og kigge på fugletrækket.
Oktober er den store måned for fugletræk. Er vi
heldige, kan vi se rigtig mange musvåger og andre
rovfugle, og også duer, edderfugle og småfugle kan
flyve forbi. Vi vil stå og ’obse’ ca. 3 timer, så tag
varmt og vindtæt tøj på og medbring kikkert eller lej
en på stedet for 10 kr.
Turleder: Steen Søgaard
Mødested: Stranden nedenfor P-pladsen ved Julebækhus på Nordre Strandvej.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-.

Redaktion

Steen Søgaard og Henrik Schurmann

Tryk

PhotoCare v/Jens Clemmensen,
Torvegade 3, 3000 Helsingør

Foto: Henrik Schurmann

Fototur – det farverige efterår
Søndag d. 26. oktober kl. 10.00-14.00

Tag kameraet med ud i skoven med de mange
smukke efterårsfarver. Henrik Schurmann vil
vise, hvordan man kan lave billeder med et stort
toneomfang, de såkaldte HDR billeder. Denne
særlige fototeknik er særlig velegnet til motiver
med stor kontrast, hvilket ofte er tilfældet i
efterårsskoven, hvor solen ikke står så højt på
himlen. Alle er velkomne, og det kræver ingen
særlige forudsætninger at deltage i turen.
Turleder: Henrik Schurmann
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-.

Efterårets høslet på engen
Søndag d. 9. november kl. 10.00-13.00

Igen i år vil der være et høslet på engen ved
Karens Hus tæt på avlsgården. Vi bevæbner os
med leer, river og høtyve og går i gang med at slå
bevoksningen, så mere lyskrævende planter kan få
lov til at vokse op. Foreningen giver en let frokost
efter endt arbejde.
Mødested: Hellebæk Avlsgård.

Elektronisk nyhedsbrev

Hjælp os med at spare på portoudgiften.
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