
Nyhedsbrev maj 2005

Hej biavlere
Nu er bierne godt i gang med den nye sæson. Rapsen konkurrerer med mælkebøtteblomster og 
frugtræer om biernes gunst, så der bliver forhåbentligt overskud i kasserne til biavleren.

Biavlerforeningen byder på en række arrangementer i år. Vi skal rundt og besøge nogle af de nye 
biavlere, der kom i gang sidste år. Første gang er lørdag den 21. maj. Vi skal også høre de lidt mere 
erfarne om, hvordan de takler bier i lidt større målestok. Og alle dem, der slet ikke har prøvet 
nyslynget honning før, kan tage på naturtur ved Klintholm, hvor vi snakker om bier, viser bierne 
frem og viser, hvordan biavleren tømmer tavlerne.

Læs mere om arrangementerne længere nede i nyhedsbrevet.

Desuden har vi vedlagt 2005-katalog fra Poul Erik Sørensen i Hårby. Han har til gengæld betalt 
porto og kuverter.

Bipasser til bierne på Klintholm
Formanden har masser af bier selv, så han kunne godt tænke sig lidt hjælp til at passe bierne på 
Klintholm. Kontakt ham, hvis du har lyst til at passe et par ekstra stader eller måske bare er 
indstillet på at tage over nogle gange i løbet af sæsonen.

Nye biavlere
Foreningen har nye medlemmer også i år. Flere af dem var med på begynderkurset i Silkeborg. 
Alligevel har vi besluttet ikke at lave ekstra bifamilier på Klintholm i år, men sikrer på anden vis, at 
nye medlemmer kan komme billigt til deres første bier.

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

Nye biavlere kan få biavlsmateriel
Carsten Lund har tidligere været biavler og formand for foreningen. Nu vil han have ryddet ud i 
gemmerne og vil gerne tilgodese en eller flere nye biavlere. Han har 12x10 rammer, magasinkasser, 
voksilægger, gl. honningslynger og gl. ”solvokssmelter” som kan afhentes gratis. Dog vil Carsten 
gerne have lov at smage på årets honning. Interesserede skal selv kontakte Carsten på 86 96 35 08

 Kalender

Lørdag den 21. maj kl. 14

Knud Erik Lund åbner sine stader i mosen og fortæller om sin første sæson som biavler.
Derefter kører vi til Hinnerup, hvor Niels Risager viser, hvad han har fået ud de familier, 
der blev produceret på Klintholm i 2004. Niels Risager giver en tår kaffe.
Vi mødes på golfklubbens P-plads på Mosevej, 
hvorfra Knud Erik viser vej til sine bier. 
Niels Risager bor Nørregade 69 i Hinnerup. 
Vi regner med at være hos ham senest kl. 15.30.

 

Lørdag 11. juni 2005 - Naturtur



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 fællesskab 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

Mandag den 13. juni kl. 19
Torsten Jacobsen viser, hvordan hans nye bier har klaret vinteren og kan måske
 også fortælle, hvordan det er at gå i gang med en gammel hobby igen. Derefter
 kører vi ud til formand Flemming Thorsen i Gjern. Han vil demonstrere, hvordan
en dobbeltfamlie kan blive til rigtig mange nye bifamilier i løbet af en sæson – og har
lovet at sørge for en lille forfriskning.
Torsten Jacobsen bor på den gamle skole i Svenstrup, Vadstedvej 230.
Her mødes vi kl. 19. Flemming Thorsens adresse finder du nederst i nyhedsbrevet

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

Lørdag 13. august kl. 14
Vi besøger biavler Jørgen Pedersen i Funder. Jørgen Pedersen er fuldtidsbiavler og vil
blandt andet vise sine nye slyngefaciliter frem. Han viser også frem i en af sine lyngbigårde
og byder på en kaffetår i løbet af eftermiddagen.
Biavlerne i Silkeborg og Grønbæk-Svostrup er også inviteret med til arrangementet.
Jørgen Pedersen bor Funder Skolevej 19.
Dem, der har lyst at køre fælles mødes på torvet i Hammel kl. 13.30.
Tilmelding til Flemming Thorsen eller Peter Iversen pr. telefon
eller mail senest onsdag den 10. august. (Se telefonnumre og mail nedenfor).

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


