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Hej biavlere
Nu har bierne taget hul på foråret og er begyndt at suse rundt for at stikke snablen i blomsternes 
søde nektar. Også biavlerforeningen har gjort klart til en ny sæson og håber at kunne bidrage til 
livlig summen om biting i løbet af året. 

Vi har vedlagt 2007-katalog fra Poul Erik Sørensen i Hårby. Han har til gengæld betalt portoen. 
Husk at du kan følge aktiviteterne, finde bestyrelsens adresser og meget mere på foreningens 
hjemmeside www.biavl.dk/hammel.

Sammen med nyhedsbrevet finder du referat fra årets generalforsamling (På nettet se under 
mødereferater).

Ny formand
Flemming Thorsen er blevet ramt af sygdom og har derfor kastet formandskasketten videre. Rasmus
Rasmussen, Haurum, har grebet den i luften og overtager Flemmings opgaver i al fald frem til 
generalforsamlingen i januar 2008.

Hvem vil passe bier på Klintholm
Foreningens bier på Klintholm søger en ny bipasser. Har du lyst til en lille bi-beskæftigelse, som 
ikke kaster guld af sig, men til gengæld giver mulighed for at nyde den grønne skov og få nye 
erfaringer med bier. Henvend dig til en fra bestyrelsen, hvis du har mod på opgaven.

Nye biavlere på kursus 
Foreningen er medarrangør af begynderkursus i Silkeborg. Her underviser Rasmus Rasmussen 14 
bi-interesserede i kunsten at tage sig godt af sine bi-familier. Flere af deltager har eller har tidligere 
haft bier, men bruger kurset til at få genopfrisket deres viden.

Kender du andre, der interesseret i at få en stikken hobby, så tag dem med til et af foreningens 
arrangementer.

Fælles bigård 
På generalforsamlingen blev det diskuteret at etablere en bigård, hvor nye biavlere kunne have 
deres bier og hjælpe hinanden med pasningen. Undervejs kunne de også få et par gode råd af de 
mere erfarne. 

Umiddelbart virket det ikke som om der er tilslutning til ideen på begynderkurset, derfor vil 
bestyrelsen lægge ideen på lager til der opstår behov for den. Men brænder du for et sådant projekt, 
så grib fluks fat i en fra bestyrelsen.

Velkommen til Grønbæk-Svostrup
Grønbæk-Svostrup Biavlerforening er nedlagt. Nogle af biavlerne derfra er blevet medlem i vores 
foreningen. Velkommen til dem. Foreningen har i øjeblikket 28 medlemmer. 

Hjemmesider
Du kan følge med i hvad der i foreningen på vores hjemmeside www.biavl.dk/hammel. Her kan du 
også finde bestyrelsens adresser, mødereferater, foreningens nyhedsbreve og hvem der er medlem af
foreningen. Hvis du sælger honning eller er interesseret i at fange bisværme, så har vi også en side, 
hvor du kan komme til at stå med kontaktoplysninger. Henvendelser om hjemmesiden til Peter 
Iversen (se adresse mm. under bestyrelsen).



Danmarks Biavlerforening har fået et nyt og flottere design på sin hjemmeside www.biavl.dk . Her 
kan du finde mange nyttige oplysninger og læse debat om biavl på DBFs forum. 

Kalender
Onsdag den 13. juni kl. 19: Joan viser frem i sine bier
Vi vil starte aftenen med at besøge Joan Strange Nielsen i Hammel og høre om hendes første år som
biavler. Senere vil vi besøge en anden biavler. Aftenen er især henvendt til nye biavlere.

Joan bor Sverigesvej 9 8450 Hammel, 86 96 94 26

Lørdag den 23. juni – Naturtur – Honningslyngning på Klintholm
Vi vil afvikle en naturtur den lørdag, som er landsdækkende jordbær/honningdag. Dagens program 
er ikke helt fastlagt, men vi skal da slynge honning på Klintholm.

Klintholm, Vadstedvej 110, Hammel kl. 14.00 – 16.30

Torsdag den 16. august – kl 19.
Michael viser frem i sin bigård og der er demonstration af varroabekæmpelse
Michael Ammitzbøll Knudsen startede for nogle år siden. Nu vil han vise og fortælle om hvordan 
det er at være biavler i en parcelhushave i Harlev. I løbet af aftenen bliver det desuden 
demonstreret, hvordan man bekæmper varroa-mider. Aftenen er især henvendt til biavlere, der er 
startet indenfor de seneste par år.
Michael bor Damkærvej 2, 8462 Harlev J, 86 94 18 60

Med venlig hilsen bestyrelsen i Hammel & Omegns Biavlerforening


