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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
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    Årets planlagte aktiviteter
    Hjemmeside

Begynderkursus og bifamilier til nye biavlere
2005 er et godt år at starte som biavler. Her er der mulighed for at få
teorien på plads via et begynderkursus, endda med underviser fra
Hammel & Omegns Biavlerforening. Desuden kan nye medlemmer
af foreningen i løbet af året købe en bifamilie til produktionsomkostningerne.

Kurset er etableret i samarbejdet med Silkeborg-biavlerne og det
foregår i Silkeborg over otte aftener med start 1. marts.
Underviser er Rasmus Rasmussen. Yderligere oplysninger og
tilmelding til Rasmus på tlf. 86 96 44 71.

I 2004 kom fem i gang med at holde bier ved at overtage en af
de familier, der blev produceret i bigården ved Klintholm.
Prisen blev 400 kroner pr. familie.

Hvis du kender nogen, der har lyst til at prøve kræfter med biavlen,
så få dem til at kontakte Rasmus, formanden eller kassereren.

Referat fra generalforsamlingen
Generalforsamlingen var ikke årets tilløbsstykke og der blev ikke tage nye
store beslutningerne. Du kan læse mere i referatet nedenfor
(Se under møderefater). En af de store forskelle mellem 2004 og 2005
er at Hammel Kommune har sparet naturvejlederne væk.
Derfor har foreningen valgt selv at stå for naturturene.

Hjemmeside
Foreningens hjemmeside har holdt flyttedag, men ligner ellers sig selv.
Nu er adressen www.hammel-bi.dk men siden kan også nåes via
www.biavl.dk/hammel
Husk, at du har mulighed for at stå på hjemmesiden som sværmfanger
og som honningsælger. Du skal bare give besked til Peter Iversen.

Årets planlagte aktiviteter
Se kalenderen for de fastlagte arrangementer. Derudover er det
planen at lade sidste års nye biavlere vise frem i deres stader, sandsynligvis
 ved at besøge et par stykker pr. aften.



Planen er at producere småfamilier til nye biavlere, hvis der er behov for
det. Men hvis det skal ske, så det bliver muligt at lure teknikken af,
skal der være nogle af foreningens medlemmer, der vil stå for en eller
flere af aftnerne, selvfølgelig med den nødvendige instruktion. Hvis du har
mod på det, så giv snarest besked til formand Flemming.

Kalender
MØB
I samarbejdet med de østjyske biavlerforeninger (MØB) er der planlagt
følgende arrangementer: (NB: Der kan ske ændringer med de arrangementer,
så tjek Tidsskrift for Biavl, hvor du også kan læse tilmeldingsfrister mm.

    02. marts -  Odder – Foredrag med biavlsforsker Per Kryger.
     Læs mere  www.oddernettet2.dk/Biavlerforeningen.
    Klik her på kalenderen og derefter datoen.
    14 april - Skanderborg - foredrag med Svend Haakon Jensen,
    som skrev årets arbejde i tidskriftet.

Naturture
Lokalt har vi planlagt to naturture, som Flemming og Peter har lovet at stå for,
men det vil være dejligt, hvis flere hjælper til.

Lørdag 11. juni 2005
Familieliv i bistaderne

Det summer af sol og sommer ved bistaderne på Klintholm. 
Vi vil kigge ned i bi-familierne og fortælle om biernes dagligdag 
som henholdsvis arbejder, dronning og drone. 
Samtidig vil vi stjæle den første honning fra de flittige insekter og i fælleskab 
skrælle tavlerne, slynge honningen og smage på de gyldne dråber. 
Og hvis der bliver tid, prøver vi kræfter med at rulle vokslys.

Klintholm Naturskole, Vadstedvej 110, 8450 Hammel Kl. 14.00 – 16.00

Onsdag 3. august 2005
Vi høster årets sidste honning 

Nu må bierne i bigården på Klintholm aflevere årets sidste honning. 
Vi skal sammen tage honning fra bierne, slynge de gyldne dråber ud af
vokstavlerne og snakke om, hvordan honningen bliver klar 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. 

Klintholm Naturskole, Vadstedvej 110, 8450 Hammel Kl. 19.00 – 21.00

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



Ole Jørgensen, Vestermarksvej 59, 8881 Thorsø, 86 96 64 22
E-mail: ole-j@tdcadsl.dk
Kasserer og sekretær: Peter Iversen, Hedehusvej 85,
 8450 Hammel, 86 96 96 92, E-mail: pibb@image.dk
Knud Erik Lund, Urmosen 11, Voldby, 8450 Hammel, 86 95 55 09 Jens Hedegaard, Skytsbjergvej 
20, 8472 Sporup, 86 96 84 24 E-mail:Jhedegaard@tdcadsl.dk
Suppleant Henrik Bentzen. Villungsvej 3, Houlbjerg,
8870 Langå, 86 96 43 25, E-mail: henrik.bentzen@tiscali.dk


