
Nyhedsbrev februar 2004

Hej biavlere
Et par flotte februardage har sandsynligvis lokket bierne ud at se på verden, så holdt lidt øje med 
fodersituationen. Familierne skulle gerne have mad nok til masser af yngel.

Dette nyhedsbrev fortæller om

    hvordan nye biavlere kan få fat i gode bifamilier og erfarne biavlere kan lære at lave nye familier.
    at DBF’s formand gæster Hammel og fortæller både om biavl og foreningens situation. Mød op 
hvis du har kommentarer til Danmarks Biavlerforening.
    årets øvrige planlagte aktiviteter

 

Bier på Klintholm giver nye familier

Bigården på Klintholm er et af naturskolens tilbud til børn, borgere og besøgende. Derudover skal 
bigården levere bifamilier til nye biavlere.

Hvis du er interesseret i at lære, hvordan to familier i løbet af sommeren kan blive til mange nye, så 
meld dig til at hjælpe med projektet.

Hvis du er ny biavler eller kender nogen, som vil være biavler, så kontakt bestyrelsen.

Betingelserne for at få en af de nye familier er

    At man er nybegynder
    At man bliver medlem af Hammel & Omegns Biavlerforening
    At man giver besked senest 1. maj om, at man er interesseret

Prisen for familierne bliver dækning af omkostningerne på projektet.

Tidsplan for projektet:

    15. maj. aften yngeloptræk og fodring. (Afslutning på dagen om blomsterne og bierne, se 
kalenderen)
    26. maj yngeloptræk og fodring
    05. juni yngeloptræk og fodring. De første to familier er klar
    15. juni yngeloptræk og fodring. De to næste familier er klar
    25. juni yngeloptræk og fodring. Yderligere to familier er klar
    05. juli sidste yngeloptræk og fodring. Evt. sidste afsætning af to familier, ellers kan der dannes 
to nye femrammers familier med nye dronninger, så vi kan fortsætte i 2005.
    15. juli sidste frist for dannelse af to nye femrammers familier til brug i 2005. Der tages stilling 
til, hvad der skal indvintres af familier og dronninger.
    28. juli start på indvintring. Honninghøst på naturskolen

Interessen for de nye familier afgør hvor mange familier, vi skal lave. Kontakt Flemming Thorsen 
eller Peter Iversen, hvis du er interesseret i at være med i arbejdet eller, hvis du har lyst til at få en af
familierne  

Vi leder efter en bibliotekar



Foreningen har fået en samling udenlandske bitidsskrifter fra 1987 og frem til 1999. Alle kan få lov 
at læse dem. Men bestyrelsen savner reolplads, så vi efterlyser et medlem, som har en eller to meter 
reol til overs og vil passe på tidsskrifterne.

 

 Kalender
1. marts 2004. kl 19.30. InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel

Biavl på Lolland og debat om Danmarks Biavlerforening
Verner Schou er formand for Danmarks Biavlerforening. Han vil fortælle om sin egen biavl med 15 
bifamilier på Lolland.  Desuden vil Verner Schou sætte fokus på den helt aktuelle situation for 
Danmarks Biavlerforening og lægge op til debat om foreningen.
Tilmelding senest fredag den 27. februar til Peter Iversen – 86 96 96 92, pibb@image.dk

31. marts – Tid og sted se Tidsskrift for biavl – MØB-arrangement
DBF daglige leder, Asger Søgaard Jørgensen, fortæller om Apimonda

 

13. juni – Tid og sted, se Tidsskrift for biavl – MØB-arrangement
MØBs årlige og meget hyggelige sommerudflugt

 
Blomsterne og Bierne
Tid: Lørdag den 15. maj 2004 kl. 14.00 – 16.00
Sted: Klintholm Naturskole, Vadstedvej 110, 8450 Hammel.

Turledere: Personer fra Hammel- og Omegns Biavlerforening og naturvejleder Dorte Langborg-
Hansen

Bierne og andre insekter er flittige med at bestøve æbler, pærer, jordbær og meget andet. Undervejs 
vil vi se på biernes familieliv og hvordan de takler bestøvnings-opgaven. Vi vil også snakke om, 
hvordan man hjemme i haven kan hjælpe bierne til at klare opgaven, så der er chancer for masser af 
frugt til efteråret.

Der bliver også mulige for at smage på bi-produkter og prøve kræfter med at rulle voks til lys.          
Alle er velkomne!

Årets sidste honning
Tid: Onsdag den 28. juli kl. 19-21
Sted:  Klintholm Naturskole, Vadstedvej 110, 8450 Hammel.

Vi skal sammen tage honning fra bierne, slynge de gyldne dråber ud af vokstavlerne og snakke om, 
hvordan honningen bliver klart til at komme på glas – og hvordan bierne overlever vinteren, når 
biavlerne stjæler deres vinterforråd.  Og selvfølgelig skal vi smage på den helt nye, flydende 
honning. Selvom den fedter og klistrer fingrene er den en herlig smagsoplevelse.

                      Alle er velkomne

Med venlig hilsen bestyrelsen i Hammel & Omegns Biavlerforening



 Formand: Flemming Thorsen, Skovbakken 8, 8883 Gjern, 86 87 51 63
E-mail: flemming.thorsen@adr.dk

Kasserer og sekretær: Peter Iversen, Hedehusvej 85, 8450 Hammel, 86 96 96 92
E-mail: pibb@image.dk

Mogens Kildehøj, Landsbæksvej 45, Skjød, 8450 Hammel, 86 96 00 87
E-mail: beefarm@worldonline.dk

Suppleant Henrik Bentzen. Villungsvej 3, Houlbjerg, 8870 Langå, 86 96 43 25
E-mail: henrik.bentzen@tiscali.dk          


