
 

Sommer – Nyhedsbrev 
juni 2014 

Fra Hammel og Omegns Biavlerforening 
 
Kære Biavler 
 
 
I dette Nyhedsbrev kan du læse om følgende: 

 Fortsætterkursus og skolebigården 

 Begynderkursus 

 Honning og jordbærdag den 28. juni 2014 
 
Fortsætterkursus og skolebigården 
Vores kursus for fortsættere startede allerede i begyndelsen af marts måned med et par teoriaftener i 
Gjern Kultur- og Idrætscenter. I april var vi i bierne for første gang og derefter har der været løbende 
aktiviteter i Skolebigården hver 9. dag. På den måde kan vi lave dronefraskæring samtidig med at en fast 
aften i skolebigården ikke nødvendigvis kolliderer med andre aktiviteter.  
 
Lørdag den 28. juni er der åbent hus i Skolebigården, hvor vi holder Honning og jordbær dag. Men allerede 
den 10. juli er der almindelig kursusdag i skolebigården igen. Den sidste programsatte mødedag er den 6. 
august. Men hvis der er interesse for det kan sæsonen udvides med et par ekstra gange. 
 
Sæsonen i Skolebigården slutter med oxalsyre i november eller december, hvor man kan få udleveret 
oxalsyre til behandling af sine bistader derhjemme. 
 
Kurset afsluttes med en evalueringsaften i Gjern Kultur- og Idrætscenter lige før jul eller først i det nye år. 
 
Begynderkursus 
Vi har i år valgt at sætte fokus på vores fortsættere, derfor har det været Silkeborg Biavlerforening, der har 
stået for årets begynderkursus. Begynderholdet har som de øvrige år været af en pæn størrelse med en  
14 – 18 deltagere pr. gang. Kurset har fundet sted i Spejderhytten på Harsnablundvej, hvor Silkeborg 
Biavlerforening også har fået deres skolebigård, efter de sidste efterår måtte flytte deres bier fra SFO’en. 
Hvor man ellers har været i mange år. 
 
Jeg var fordi kursisterne i april, hvor jeg havde lejlighed til at lave lidt reklame for Hammel og Omegns 
Biavlerforening og fortælle lidt om betydningen af, at være medlem af Danmarks Biavlerforening.   
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Honning og jordbær dag den 28. juni kl. 14.00 til ca. 16.00 
Lørdag den 28. juni 2014 holder vi honning og jordbær dag i Skolebigården på Klintholm. Det er jo et fælles 
arrangement, hvor alle interesserede kan kigge forbi og få et indblik i biernes forunderlige verden. Vi starter 
nede ved bistaderne, hvor vi tager honning fra og fortæller lidt om bierne. Derefter går vi op i A-klassens 
værksted på Klintholm, hvor der er mulighed for selv at skrælle honningtavler og trække slyngen.  
 
Det hele belønnes bagefter med nyslynget honning på jordbær. Det er virkelig smagen af solskin. Jordbær 
med ny slynget honning er en smagsoplevelse ud over det sædvanlige. Honning smager sødere end sukker. 
Dermed opnås mere sødme med færre kalorier og samtidig får man gavn af honningens andre gavnlige 
stoffer. 
 
Så hvis I kender nogen, der har lyst til at få lidt mere at vide om bierne og honning. Så giv dem en 
opfordring til at kigge forbi på Klintholm næste lørdag.  
 
Hjemmesiden 
Man kan altid orientere sig på vores hjemmeside. Den holdes løbende opdateret af vores webmaster Paul 
Mikkelsen.  Her kan man altid se det seneste referat fra bestyrelsesmøderne, programmet for aktiviteterne 
i Skolebigården og andre arrangementer i foreningen. 
 
 

 
 

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer og deres familie en rigtig god sommer 
med venlig hilsen 
Helge Kromann 

Formand 
Hammel og Omegns Biavlerforening 

www.hammel-bi.dk 
 

 
 

Formand og sekretær Helge Kromann, Eriksborgvej 62 Grauballe 8600 Silkeborg, 86877145, ighk@pc.dk 
Næstformand Poul Fjeldsted, Svostrupvej 2, 8883 Gjern, 23218994, fjeldstedpoul@gmail.com 

Kasserer Palle Kristensen, Dagmarsvej 32 Voel 8600 Silkeborg, 20755578, palle_voel@yahoo.dk 
Webmaster Paul Mikkelsen, Bjørnkærvej 16, 8471 Sabro, 29208043, paul.mikkelsen@mail.dk 

Kurt Mogensen, Harbovad 5, 8600 Silkeborg, 29613344, il-birch_km@mail.dk 
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