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Hellebæk Kohaves Venner inviterer dig og din familie med på
ture i naturen i hele 2023. Vi har en masse spændende arrangementer, der 
afholdes af frivillige. Vores ture har naturoplevelser og biodiversitet i cen-
trum. Kom med madpakke, drikke, familie og venner – og ikke mindst bør-
nene. 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 navn og emailadresse!

Som medlem modtager du også vores nyhedsbrev tre gange årligt.

       FØLG OS PÅ FACEBOOK @hellebaekkohavesvenner

www.kohavensvenner.dk

https://www.facebook.com/hellebaekkohavesvenner


Der kan forekomme ændringer af enkelte ture på grund af vejret, og komme nye ture til
i løbet af året, så følg venligst med på vores Facebook-side og i vores Nyhedsbrev.

Onsdag den 29. marts kl. 19-21
FOREDRAG og GENERALFORSAMLING

Hellebæk Kohaves Venner afholder den årlige generalforsamling i marts. Som vanligt starter vi mødet med en 
spændende foredragsholder. I år skal vi høre om græsning og megafauna ved Lasse Gotlieb.
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: Kulturhuset Bølgen, Jæmtlandsvej 1, 3140 Ålsgårde.

Onsdag den 25. januar kl. 19-21
ORGANISERET VILDSKAB

En hyggeaften på Bølgen.
Vi viser Phie Ambos dokumentarfilm ’Organiseret Vildskab’. Det er en film, som alle naturinteresserede bør se, 
siger DN’s præsident Maria Reumert Gjerding.
Filmen handler om et naturgenopretningsprojekt i Hammer Bakker i det sydlige Vendsyssel, og al den debat 
noget sådant kan afstedkomme. Ikke uaktuelt, med vores kommende naturnationalpark i mente.
Bagefter vil en af personerne bag naturprojektet, Flemming Nielsen, som er direktør for Den Danske Natur-
fond, fortælle yderligere om baggrund, overvejelser og erfaringer med projektet.

Mødested: Kulturhuset Bølgen, Jæmtlandsvej 1, 3140 Ålsgårde.
Medlemmer har gratis adgang.



Søndag den 26. marts kl. 13-17
TRANE- OG TRÆKFUGLEDAG

”Same procedure as last Year” - et fast indslag i turpro-
grammet er vores årlige traneture i det tidlige forår. Vi 
lægger nakken tilbage og afsøger himlen for de store, 
trækkende fugle. Med lidt held ser vi også andre træk-
kende fugle som våger, kærhøge, glenter og havørn.
Husk varmt tøj og lidt proviant.
Kikkerter kan lånes mod et mindre depositum.

Mødested: P-pladsen.
Turleder: Troels Leuenhagen Petersen.

Søndag den 4. juni kl. 5:00-7:30
NATTERGALETUR

Stå TIDLIGT op og nyd når skoven vågner med fug-
lesang fra Nattergal, Sangdrossel, de små sangere, 
Rødstjert og meget andet. Træn fuglestemmeøret og 
hør om trækfuglenes mysterier. Husk gummistøvler, 
kaffe/the og lidt at bide i!

Mødested: P-pladsen.
Turleder: Thor Hjarsen.

Søndag den 18. juni kl. 13-15
DE VILDE BLOMSTERS DAG

Hvert år i juni måned inviterer Dansk Botanisk For-
ening til De Vilde Blomsters Dag i Norden, med gui-
dede ture i hele landet. Kohavens Venner er selvføl-
gelig også med. I år får vi hjælp af Gunnar Rylander 
Hansen, fra Dansk Botanisk Forening, til at lede turen 
og fortælle om de mange spændende vækster vi kan 
finde i området. Vi kigger på bakkede overdrev, våde 
områder og hvad vi ellers kommer forbi.
Husk fornuftig påklædning og fodtøj.

Mødested: P-pladsen.
Turleder: Gunnar Rylander.



Søndag den 20. august kl. 10-13
GULDSMEDE OG HVEPSEEDDER-
KOPPER VED PERNILLESØ

I august har den flotte hvepseedderkop vokset sig stor 
og engen ved Pernillesø plejer at være et godt sted at 
finde de imponerende hunner siddende i spindet i det 
halvhøje græs. Der er også mange andre arter af ed-
derkopper i området. Langs søbredden jager efterårs-
mosaikguldsmed bytte og vandnymfer og hedelibeller 
sidder rundt om i vegetationen.

Mødested: P-pladsen.
Turleder: Ib Fagerlund.
Turen er velegnet for børnefamilier.

Søndag den 10. september kl. 10-13
KRIBLE-KRABLETUR

Sommeren går på hæld men de små insekter, spind-
lere, snegle og andet småkravl er stadig vældig aktive.
Foreningen medbringer bakker og lupglas, og så er 
det bare med at afsøge skovbunden for diverse små-
dyr, hvorefter vi artsbestemmer og studerer de sære 
væsner. Selv de mindste børn kan være med her, og 
alle kan lære noget nyt.
Tag med på opdagelse i mikro-universet!

Mødested: P-pladsen.
Turleder: Lars Michael Nielsen.
Turen er yderst velegnet for børnefamilier.

Fredag den 11. august kl. 20-?
LYSLOKNING

Aftentur i Kohaven. Vi starter kl. 20 ved P-pladsen, 
finder et godt sted i området og sætter udstyret op. Så 
er det blot at vente på mørkets frembrud. Så vil lyset 
lokke de nataktive insekter til. Primært natsommer-
fugle, men sikkert også stankelben, blomstertæger og 
biller m.m.
Der bliver rig lejlighed til at fotografere dyrene, eller 
blot studere de mange kræ, som ellers sjældent ses i 
dagtimerne.
Det kan sagtens blive midnat inden vi er færdige, så 
medbring gerne lidt proviant.

Mødested: P-pladsen.
Turleder: Kasper Nyberg.



Søndag den 8. oktober kl. 13-16
SVAMPETUR

Vi gentager selvfølgelig en af vores mest besøgte ture. 
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.

Turen er kun åben for medlemmer af Hellebæk Koha-
ves Venner!
Mødested: P-pladsen.
Turleder: Anne Storgaard og Klavs Nielsen.
Turen er velegnet for børnefamilier.

Onsdag den  13. 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.

Fugletur for alle, der gerne vil lære flere fuglearter at 
kende - med øjne og ører. Vi håber at se trækkende 
og rastende drosler, gæs, mejser og fuglekonger, men 
også stor tornskade og de større vingefang som fjeld-
våge, musvåge, rød glente, blå kærhøg og havørn. 
Turen er på ca. 2 km med mange stop. 
Børn er meget velkomne.
Alsidigt fodtøj (evt. gummistøvler) og kikkert anbe-
fales.

Mødested: P-pladsen
Turleder: Troels Leuenhagen Petersen.

Søndag den 12. november kl. 10-13
EFTERÅRSFUGLE I LANDSKABET



Dværgvandnymfe 
Fandens Hul
12. juni 2022


