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Kære biavlere 

Igen i år vil foreningen arrangere bi-sløjd i værkstedet på Klintholm: 

Første møde er den 25. oktober kl. 19. herefter mødes vi hver anden onsdag: Den 8. og 22. november, den 

6. december. Efter nytår har vi igen fire gange: Den 10. og 24. januar, den 7. og 21. februar. 

Carsten Madsen vil stå for tilrettelæggelse og afvikling af de enkelte aftener godt assisteret af Freddy, Paul 

og Bjarne. Carsten vil forsøge at samle nogle mindre grupper om at lave det samme. Det eventuelle grovere 

opskæringsarbejde vil vi forsøge at udføre, inden medlemmerne møder op. 

Den første aften vil vi præsentere nogle emner, som den enkelte kan melde sig på. Emnerne kan f.eks. være 

bitømmere, foderkasser af træ til trugstader, etiketteringsmaskine. minitrugstade som salgsbod ved 

honningsalg, fræsning af rammer til ilægning af voks uden tråd og deltagernes egne forslag. 

Vinterens biavlsmøde. 

Vi har de sidste to vintre holdt møde for ca. 80 deltagere pr. Møde. Deltagere som er kommet fra store dele 

af Østjylland. Emnerne har været ” Indretning af haven til både bierne og din familie” ved Laila Sølager og 

”Pres din honning” ved Ole Michael Jensen. 

Emnet til denne vinter er ikke fundet endnu. Et emne er foreslået ”Smagen af Honning” ved Karin Gutfeld. 

Men måske er det en af jer, som har ideen til det helt rigtige emne? Det vil bestyrelsen gerne høre om. 

Oxalsyre 

Der er ikke noget der tyder på, at vi i HOB har særlige problemer med varroamider. Nedfaldet af mider 

efter myresyrebehandlingen var meget moderat. Men for at holde midetrykket så lavt som muligt skal der 

selvfølgelig behandles med oxalsyre i november/december. På det tidspunkt vil bifamilierne være yngelfrie. 

Igen i år kan alle medlemmer af HOB få udleveret gratis oxalsyre, i syrefaste flasker, til egne bier op til 10 bi-

familier. Hold øje med hjemmesiden og/eller Facebook for der vil vi annoncere dato og tidspunkt     

Sæson 2017 i skolebigården 

Hver tiende dag fra april til september har vi holdt møde i skolebigården. Bi-familierne er blevet 

gennemgået med efterfølgende erfaringsudveksling i de lokaler som skolen har stillet til rådighed. Ud over 

årets begynderhold har der været et fint fremmøde af deltagerne fra de seneste års begynderhold og 

enkelte andre medlemmer af  HOB. Vi er ofte mellem 20 og 30 deltagere. Bestyrelsen er meget glade for 

jeres opbakning til foreningens arbejde. Tak for det.  

Vi begyndte sæsonen med 8 bi-familier, 7 familier i Rea-dan og en familie i et trugstade. Og sluttede 

sæsonen med 11 bi-familier, 9 familier i rea-dan og to familier i trugstader. Bi-familierne er nu fodret færdig 

og alle har en dronning. De unge dronninger har yngel endnu. Tilbage i denne sæson har vi 

oxalsyrebehandlingen i November/december . Herefter kan vi kun håbe på, at bi-familierne er lige så gode 

og sunde, når vi kommer til april måned 2018. 

Vi havde en ganske fornuftig honninghøst i foråret, hvorimod sommer høsten var under middel. Det samme 

billede ses ganske mange steder. Vi sælger foreningens honning på glas, enten når vi har en stand i 

forbindelse med et arrangement eller hos Spar købmanden i Gjern. 

 



Honningpresse 

Foreningens første sæson med udlån af honningpressen er forløbet rigtig godt. Der er 24 medlemmer af 

”Presselogen”. Pressen har været udlånt 20 gange. Birgit og Bjarne, som står for udlån af honningpressen, 

har et ønske om at medlemmernes telefonnumre står på hjemmesiden, så overlevering af honningpressen, 

fra et medlem til et andet, kan ordnes med en sms-besked. Dem der ikke ønsker, sit telefonnummer på 

hjemmesiden, bliver selvfølgelig fri for det. 

Pbv 

Poul Fjeldsted 

 


