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Ih hvor vi skal en masse spændende

Bierne er klar til en ny sæson og det er vi andre forhåbentlig også.

Status. Bier: Som det ser ud her i starten af april har vi 8 familier og 2-
dronningefamilierne i god behold. Vi har mistet familien i Afrikastadet. 
Den gik til i løbet af marts. Den havde godt med foder, men de var ikke 
så mange. Det ses også i stadet at de har haft bugløb. Så vi må prøve 
igen når der viser sig en sværm. 
Medlemmer: Vi er 93 medlemmer. Vi nåede sidste sæson op på 98, 
men efter årets indbetalinger – og et par nytilmeldelser - er vi 93. Vi 
arbejder videre mod de 100. Forårskurset i biavl er i gang og har 24 
deltagere, så mon ikke det er muligt…

En ekstra gang oxalsyre – hvor nødvendigt er det?
Ved oxalsyrebehandlingen i december havde vores familier usædvanligt 
mange mider. Normalt har vi næsten ingen, men flere familier tabte 
omkring de 250. Vi valgte derfor at følge DBFs anbefaling om en ekstra 
gang oxalsyre. Det fik de så i februar. Nedfaldet var efterfølgene ingen til
få varroamider. Det samme viste sig hos andre af os, der også gav en 
ekstra gang hjemme i privaten. Så på den baggrund konstaterer vi at 
oxalsyren er ret effektiv. Så længe nedfaldet efter 1. gang holder sig 
omkring de 250 vælger vi nok fremover at skåne familierne for den 
ekstra tur.

I skolebigården fortsætter vi med Afrikastadet og prøve endnu et 
stadetype: halmkube, og vi skal se om 2-dronningeksperimentet kaster 
nogle ekstra honningkilo af sig. Foreningen tilmelder sig som overvåg-
ningsvært for ’sygdomme og skadegører’ i Danmarks Biavlerforening. Vi 
ser om vi får tjansen.

3. maj får vi besøg af Per Kristiansen i skolebigården. Han gir’ os nogle
fif til hvad vi skal lægge mærke til når vi nu kigger familierne efter, for at 
se om de skulle være ramt af sygdomme. I løbet af sommeren håber vi 
også at få besøg af en fagperson der kan fortælle os om allergi overfor 
bier og hvordan vi skal reagere og behandle hvis vi kommer ud for det.

Dronninger. Vi afholder et dronningekursus og vi udlejer de nye 
dronningekit til de af jer der vil prøve hjemme. Læs mere side 5. 
Vi prøver at få en aftale med Keld Brandstrup om vi må komme på 
besøg på hans parringsstation på Nekselø. I hører nærmere på mail 
hvis det flasker sig. 

Vi viser flaget udadtil d. 7. maj ved Esrum Klosters Havedag. D.15. maj
når Gribskov Kommune certificeres som bivenlig kommune og den 20. 
maj når der er Grøn lørdag i Gilleleje hvor en masse lokale 
’naturforeninger’ stille op. Og som sædvanligt til Honning-jordbærdag 
17. juni fra skolebigården. Har du lyst til at være med til at fortælle om 
bier og foreningen og møde åbne og interesserede mennesker, så sig til.

Vel mødt til sæsonen  / Bestyrelsen.
Billedet er taget efter arbejdsdagen 1. april. 
Nu er der udsigt mod og solskin fra syd. Tak for indsatsen!
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2-Dronningesystem – en fortsat beretning.

Da vi stoppede beretningen sidste år - 
se Honningtavlen, oktober 2016 - var vi
nået til den 28. september. På det 
tidspunkt  havde vi planer om at berige
de to småfamilier med bierne fra stade 
nr. 17, da de havde været dronninge-
løse et stykke tid. 

Vi ville vente med "berigelsen" til 
november, da vi så kunne være nogen-
lunde sikre på at sommerbierne var døde.
Men da vi smugkiggede i nr. 17 i oktober, 
fandt vi en stor, fuldmoden og umærket 
dronning, samt masser af æg og yngel. Vi
var fire som overværede vidunderet. 
Vores hjerter smeltede, så vi kunne ikke 
nænne at slagte denne spænstige og 
frugtbare dronning. Den alternative plan 
blev så, at vi ville lade hende blive i 
familien indtil marts og til den tid ville 
prøve at nuppe hendes arbejderbier, så 
hun blev reduceret til en "småfamilie" 
med nogle få rammer trofaste opvartere i 
sit hof.

Bierne flytter familie
Den store dag oprandt søndag d. 26. 
marts 2017. 2-dronningestadet havde 
klaret sig nogenlunde igennem vinteren. 
Nord-vest familien var meget lille, men 
der var da lidt æg og lidt forseglet yngel. 
Syd-øst familien var nok dobbelt så stor, 
og der var larver og masser af æg. 
Købedronningen fra sidste år var 
imidlertid væk. I stedet vandrede der en 
ny stor og nydelig dronning rundt med sit 
hof. Hun blev fluks mærket med sidste 
års farve (hvid). Mystikken bredte sig 
yderligere, da vi opdagede, at æggene 
var kæmpestore - vel over 1 mm. Uden at
filosofere ret meget over, hvad der er 
hændt, må vi blot konstatere, at der er 
sket et dronningeskifte efter den 28. 
september. Det rejser naturligvis et 
spørgsmål om hvornår og hvor godt hun 
blev parret? Hvor kom dronerne fra, hvis 
det var en sen parring? Eller havde hun 
gemt sig i et hjørne, indtil hun kunne 
slagte den officielle dronning? Eller kom 
hun fra et andet stade og havde sneget 

sig ind for derefter at myrde vores dyrt 
indkøbte dronning? Forslag, der kan løse 
gåden modtages med kyshånd.

Dronning skifter hof
Det var mistanke om at stade 4 var en ret
lille familie og ved eftersyn var der ikke 
rigtig gang i deres dronning. Så ny plan. 
Dronningen fra nr. 17 blev sat i dronning-
bur med en klat Apifonda som midlertidig 
barriere mod bierne i den nye familie. 
Den indespærrede dronning blev nu sat 
ned i stade nr. 4. (Og er efterfølgende set 
rende rundt i god behold).

Familiesammenføring – og dog
"Berigelse" af 2-dronningestadet med bier
fra nr. 17 forløb således: Et tomt magasin 
blev sat ovenpå 2-dronningestadet og alle
bierne fra stade nr. 17 blev rystet og fejet 
ned i det tomme magasin. Med masser af
røg lykkedes det nogenlunde at tvinge 
bierne ned igennem dronningegitteret til 
de to små-familier, og der blev lagt låg på.

Det varede dog ikke længe før vi 
observerede at mange bier kravlede ud 
gennem flyvespalten, op på låget og fløj 
tilbage til der, hvor stade nr. 17 havde 
stået. Så vi satte derfor det tomme stade 
tilbage igen, med to rammer i så bierne 
kunne kravle ind og varme sig med lidt 
foder. Tanken er at flytte stadet en meters
penge når vi er i skolebigården, så det 
kommer så tæt på nærmeste nabostade 
at bierne til sidst enten selv tigger sig ind 
eller kan rystes sammen og at alle så kan
finde ind i en familie med en dronning. 
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Næste trin
Sidst i april er det meningen at sætte 
endnu et 2-delt yngelmagasin ovenpå 
den første. På toppen af 2. magasin 
lægges et dronningegitter. Et 3. magasin 
skal bruges til forseglede yngeltavler, der 
flyttes op fra kasse 1 og kasse 2. Dette 

skulle hæmme sværmtrangen. I 3. maga-
sin skulle der også blive plads til lidt 
honning, mens 4. og 5. magasin ude-
lukkende er til honning.

/Kurt Hansen

Dronningekursus 2017

At avle dronninger til eget brug er rent håndværk som kan læres af alle og er 
praktisk til nye bifamilier eller udskiftning af gamle dronninger. Tanken er at du 
hjemme prøver at lave dine egne dronninger i dine egne bier. 

Hvordan og hvornår
Kurset foregår over fire aftener og koster 50 kr. Der er 10 pladser og der skal 
være mindst 5 tilmeldte for at gennemføre kurset. Kurset holdes af Arne T. 
Henriksen og Erik Lassen i skolebigården. Det er på forskellige dage. Det 

skyldes at handlingerne i dronningeavl skal foregå med et ret nøjagtigt antal dage i 
mellem. Tilmelding til Erik på 3029 2635.

Mandag 22. maj kl. 19.00: Teoretisk del om omlarvningsmetoden og redskaber.
Mandag 29. maj kl. 19.00: Omlarvning
Fredag 2. juni kl. 19:00: De antagne celler sættes i rugemaskine eller -familie
Fredag 9. juni kl. 19.00: Dronningerne klækker, mærkes og sættes i parrestader. I løbet 
af de næste 14 dage skal de gerne parrer sig. Kommer lidt an på vind og vejr.

Dronningekit – lej en boks

Foreningen har indkøbt dronninge-
avlerudstyr i et vist omfang, som 
medlemmer kan leje for 50 kr. Kittet 
kan lånes i op til 3 uger.

Der er indkøbt 3 sæt som indeholder: 

Omlarvenål, Mærkefarve (gul i år), 
Forstørrelsesglas med lys (ikke alle 
kasser har forstørrelsesglas), Dronninge-
fangbur til mærkning af dronningen, 
Cellekopper, Cellekopholder, Plastburer til

at beskytte dronningen når hun kryber, 
Tilsætningsbure. 
Med til kassen hører også en ramme i 
enten 12x10 eller Langstroth med 
cellekopholdere. 

Vil man bruge parrekassetter, har 
foreningen nogle få stykker af ældre dato,
som evt. kan lånes.

Delene genbruges
Vi genbruger alle dele i kassen, bortset 
fra cellekopperne. Det er derfor vigtigt, at 
alt brugt udstyr kommes i en plastpose 
(er i kassen), så det kan desinficeres med
VirkonS inden næste biavler skal låne 
udstyret.

Ordningen administreres af Erik Lassen. 
Tag fat i ham i skolebigården eller på tlf. 
3029 2635.
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Lysstøberkit – lej boksen
Forme til at støbe lys i er dyre. Derfor 
har foreningen investeret i et 
’lysstøberkit’ til fælles brug.

Medlemmer kan leje det på ugebasis for 
50 kr. Der medfølger også de mest 
almindelige vægetyper (4, 8 og 9). Væge 
købes efter forbrug til 5 kr. meteren. 

Kittet består af 10 forme 
Bihus F762 Væge 8
Kube m. bier F538 Væge 9
Bloklys (6 cm x16 cm) FS51 Væge 9
Kærte snoet 2 stk. F544 Væge 4

Ugle F549 Væge 4
Fyrfadsrose 4 stk F851 Væge 8

De F-numre der står i oversigten er 
varenummeret. Du kan slå det op på 
bihuset.dks hjemmeside og se hvilke 
forme det handler om.

Desuden medfølger en vokssmelter-
kande.

Boksen administreres af Jeanett Bruun. I 
sæsonen udlejes den fra skolebigården.
Der vil stå information på hjemmesiden.

Fif til hjemmestøbte vokslys
I november afholdt vi kursus i 
lysstøbning. Jeanett fra foreningen og 
Gert fra Frederiksborg-Hillerød var 
sammen om at undervise os.

Gert medbragte en masse forme til at 
støbe i. Og det var en god ting, for de er 
som nævnt dyre at anskaffe.

Udover støbeforme og voks kræver 
lysfabrikationen lidt aflagt køkkengrej som
en stålkande/målekande til at smelte voks
i, en gryde til vandbadet, nylonstrømper, 
kraftige elastikker, kødnåle, væger, 
træklodser til at stille forme på mens 
voksen hærder og sikkert lidt til. 

 Voksen hældes gennem nylonstrømpen for 
at filtrere urenheder. Læg mærke til kødnålen
der holder vægen på plads i midten af lyset.

Fif
- At gryden står på sølvpapir på komfuret,
så voksspild ikke lander direkte på 
kogepladerne.

- At sætte kødnål i vægen når den 
placeres i støbeformen. Så er den 
nemmere at fiksere i midten af lyset.
- At have en træliste med en rille i – eller 
to smalle lister så man selv laver rillen. 
Fordi der er brug for plads til vægestump-
en i bunden af lyset, mens voksen stivner.

Keine hexerei…
Men derfra er det forholdsvis enkelt. Med 
faldgruberne at formen skal udfyldes 
forsigtigt og helt, så der ikke kommer 
’lufthuller’ i lyset og at man er opmærk-
som på at vægen bliver i midten mens 
man fylder på, så den ikke ender med at 
sidde udenpå lyset. (Derfor kødnålen i 
vægen). Gert har den pædagogiske 
pointe at hvis et
lys kikser, så
bytter han det
med et fra sin
medbragte
samling. Alle
skal gå glade
hjem. 
Det gjorde vi også og med et eller flere 
lys til at forsøde julen med. 
Tak til Jeanett og Gert for et godt kursus.
                                    /Mette Simonsen
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Halmkubebiavl i skolebigården
Der findes mange spændende film om 
biavl på YouTube. Jeg faldt over 
Heathland Beekeeping 1-8, som 
handler om halmkube-biavl ved 
Lüneburger Hede i Tyskland.

Filmene er meget inspirerende og 
gennemgår alt om kubebiavl. Først 
nørklerierne af hjemmelavede forsend-
elsebure og forberedelserne gennem 
vinteren til årets sæson. Om vagt-
ordningen ved sværmning, hvor ældre 
biavlere fanger sværmene direkte fra 
kuben i hjemmelavede rør af net eller 
stof. Om behandling af familierne med 
fraskæring af droneyngel, og  til hvordan 
man får bierne over i en ny kube, når 
lynghonningen skal høstes og til slut at 
skulle tage tavlerne ud af kuberne og 
presse dem.

 ”Vi må have en halmkube i skolebi-
gården”, tænkte jeg. Så sådan en bestilte 
jeg hos en ”materienforhandler” ved 
Lüneburger Hede! 

Kuben er kæmpestor. 44 cm høj, hullets 
diameter er 43 cm og halmvægget er 3 
cm tyk. Her på billedet står den på mit 
komfur med 1 l mælk som målestok. Den 

lange røde dims der ligger i kuben er en 
stadekniv til halmkuber.

En sværm, lidt møg og en frisk biavler
Nu mangler vi bare lige en sværm, så er 
vi kørende! Nå ja, for resten! For at den 
kan modstå vejr og vind skal den smøres 
ind inogenlunde frisk komøg, indsamlet 
her i maj, hvor køerne lige er kommet på 
græs!! Jeg samler ind, og så får vi en af 
de nye til at smøre den ind!!!

/Dorte Garrit

Gør-det-selv. Rammevask og vokssmeltning
Jeg havde købt en lækker honning-
presse og ville begynde at afsmelte 
voks og vaske tavler selv. Men hvor-
dan skulle jeg gøre og hvad skulle jeg 
anskaffe?

Jeg fik fat på en stålvask i passende 
størrelse på ben og hjul med en 
bundventil. Vasken måler 62x53x30 cm 
og kan rumme 20 LS rammer. Til bunden 
fik jeg lavet en si af en hul-plade i stål. Så
holdes døde bier og yngel-kokoner 
tilbage fra den smeltede voks. Låget til 

vasken har jeg skåret af vandfast plade 
og i pladen har jeg boret et hul, som 
passer til slangen på den tapetafdamper, 
som leverer damp til afsmeltningen. 
Under vaskens bundventil stiller jeg en 
spand med lidt vand i, hvor flydende 
voks, vand og småurenheder løber ned.

Afvaskning af rammerne
Når jeg presser, skærer jeg hele 
honningtavlen ud, så der kun bliver nogle 
voksrester tilbage på rammen. Voksrester

7



Honningtavlen april 2017  -   23. årgang nr. 1

skraber jeg af, og så får rammerne en 
halv time i damp. De stilles på skrå ned 
på en rist på bunden, så voks og propolis 
bedre kan løbe af. Efter en halv time 
tager jeg rammerne op enkeltvis og tørrer
rester af voks og propolis af med en klud. 

Stålvask med hulplade som si nederst og en 
stålrist ovenpå, så rammerne holdes fri af 
snask og døde bier.

Rammerne bliver pænt rene, men skal 
nok vaskes i kausisk soda og brun sæbe 
med et par års mellemrum, da jeg ikke får
dem helt fri for voks og propolis. Da jeg 
holder alle rammer i samme sygdomsfri 
bigård, mener jeg, at dampvasken slår de
fleste uønskede ting ihjel, så der ikke er 
brug for yderligere desinficering.

Voksen smeltes
Når jeg har presset honningen ud af 

tavlerne lægges voksblokkene ned på 
risten i vasken og de smelter nemt i 
dampen. Kokonerne bliver skovlet op 
med en fejebakke. Den varme voks 
størkner hurtigt i spanden under vasken, 
så voksen skal gensmeltes og størkne 
langsomt. Det gør jeg i en gas-gruekedel,
som fungerer som et kæmpe vandbad.

Gruekedel til finsmeltning
Spanden med vand, voks og små 
urenheder stilles i det varme vand i 
gruekedlen. Jeg har lagt et par små fliser 
i bunden, for at spanden ikke skal stå 
direkte på den varme bund. Låget lægges
på gruekedlen. Når voksen er smeltet, 
fjernes evt urenheder, som svømmer 
ovenpå voksen, med en lille si. Nu er der 
så to muligheder: Enten øses den varme 
voks op i (leverpostej)forme med det 
samme og ny snavset kold voks lægges 
hurtigt ned i spanden, så systemet bare 
kører videre eller også slukkes 
gruekedlen og man lader det hele stå til 
dage efter. Så er voksen afkølet langsomt
og alle urenheder er samlet på bunden og
kan spules af. 

Bierne er desværre ret interesseret i 
processen - men meget fredelige - så 
hele systemet skal holdes så bi-tæt som 
muligt.

/Dorte Garrit

Materialeforbrug til Dortes vaskeri:

 stålvask

 bundsi af hul-plade i stål

 rist til at stille tavlerne på

 låg af vandfast plade

 tapetafdamper fra Harald Nyborg

 spand til opsamling af flydende voks

 fejebakke og 

 spand til kokoner

 stålkande, som jeg har skåret bunden
af bruges til overgang mellem vask og
spand hvis der er bier i nærheden.

 gruekedel
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….. er noget vi giver til hinanden!

Ja, her er der selvfølgelig ikke tale om 
licens, men om en håndsrækning i 
skolebigården. 

Skolebigården er vores fælles mødested. 
Den tilhører foreningen og dermed dig. 
Her kommer vi for at få en snak om vores
fælles interesse bierne, vi udveksler 
erfaringer, får hjælp eller hjælper andre, 
kigger til bierne, lærer lidt om hvad vi skal
gøre - og måske især ikke gøre, vi spiser 
sammen, hygger os og vi får masser af 
kage og kaffe. Vi planter blomster og 
buske og ser, hvordan tøserne tager imod
de nye blomster. Vi er heldige, at vi siden 
1970 har haft denne skolebigård med 
plads til os, vores bier og diverse 
materiel, og med et dejligt lille hus på.

Det er fedt at løfte i flok
Vi synes, at I alle er rigtig gode til at yde 
en håndsrækning for at få foreningen og 
arbejdet med bier, honning og skolebi-
gård til at flyde, men for at gøre det 
lettere for os alle sammen, har vi nu lavet 

et skema, som alle de ”gamle” bedes 
skrive sig på ved første mødeaften i 
skolebigården. 

System i opgaverne
På skemaet kan vi se, hvem der har 
ansvar for hvad gennem denne sæson, 
uden at skulle spørge os frem og det 
bliver lettere at huske, hvad vi har meldt 
os til. Hvad enten det er honning-
jordbærdag, at bage pandekager til 
slyngningen eller at slå græsset.

Kageliste
De nye kursister har travlt med at lære, 
spørge og prøve, så de er selvfølgelig 
fritaget for pligter, men bedes til gengæld 
skrive sig på en kageliste, så de skiftes til 
at tage kage med til os alle! Uhmm! Arne 
gør hvert år et stort forarbejde for at 
indprinte de nye at også kage ”er noget vi
giver til hinanden”. Det lykkes ikke lige 
godt alle år!! Men vi er overbeviste om, at
netop i år vil vi svømme i lækre kager! 

/Bestyrelsen
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Tavlehonning i skolebigården i år
Tavlehonning er populært, især i 
middelhavslandene. Det er stadig er 
det ikke så udbredt hos os selv om det
er meget omtalt. 

Det må vi prøve at ændre. Derfor 
forsøger vi i år at få bierne til at lægge 
honning direkte i emballagen, dvs. nogle 
plast”tavler”, som Erik har doneret. 

Plasttavlerne skal stryges med voks, og 
så skulle bierne gerne udbygge og bruge 
dem. Når tavlerne er fulde af honning og 
det hele er forseglet presses plastboksen 

ud og lukkes med det tilhørende låg.

Man kan også købe plastrammer, som på
billedet, og sætte dem i rammerne. Giv 
dem en leder eller en lille vokstavle. Når 
honningen er forseglet åbnes plastr-
ammerne og tavlehonningen lægges i en 
gennemsigtig plastæske klar til salg.

Alternativt kan man skære flotte 
forseglede honningtavler i passende 
stykker og lægge dem i
plastæskerne.

Fx som denne fine
version der sælges
som ”Honningbikage” i
Københavns Lufthavn
fra firmaet Helt. Nedsat
til 84 kr. for 170 g.

/Dorte Garrit

 

Annonce

Slynge kan udlejes til medlemmer
For at hjælpe de medlemmer der kun har et par stader og ingen slynge, 
har foreningen en slynge der udlejes for 50,00 kr/døgn.
Slyngen har indbygget grovsi, tager alle mål og er let at transportere.
Det er meget vigtigt at slyngen rengøres grundigt før og efter brug, da en 
slynge kan være årsag til spredning af bisygdomme.

Vi mangler i år en ”bibliotekar” til slyngen da Steffen gerne vil afløses ef-
ter flere år på posten. Er man bibliotekar kan man selv bruge slyngen gratis. 
Du skal koordinerer udlånet, inddrive lejen og have slyngen stående. Det 

gør heller ikke noget hvis du bor lidt centralt for vores område. Du kan evt. kontakte Stef-
fen for at høre om opgaven: 21621799 – og ellers slår du bare til hos formanden@kvbb-
biavl.dk
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Biavler med honningslynge tilbyder hjælp.

Mange års erfaring med pasning af bier.

Ole Christian Pedersen. Tlf: 4848 4220 eller mobil: 2156 4510
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Din voks er penge værd – Voksklub Nordsjælland

Tidligere medlemmer af Voksklub 
Nordsjælland har fået en mail fra Erik 
Lassen omkring jeres voksbeholdning 
der stadig er i Voksklubben og står på 
’konto’ ved Bihuset i Tappernøje. 

Foreningen opfordrer jer til at svare på 
mailen, så vi kan få afsluttet det 
mellemværende der måtte være med 

Bihuset på en ordentlig måde - både for 
dem der har voks til gode og dem der 
skylder voks. 

Voksklubben afleverer som sædvanligt 
rammer i uge 19 og uge 37. 
Medlemmerne står selv for kørsel eller 
aftaler indbyrdes.

DAS Projekt er ganske vist

Vi har talt om det mange gange . Hvordan træder damerne af på naturens vegne når 
de er i skolebigården? Nu er det sydlige hegn skåret ned og så er det slut med at 
stikke enden i buskene – uset! 

Vi præsenterede DAS-projektet på generalforsamlingen.

Vi har ind i mellem besøg af en større flok. De
kan være skolebørn, andre biavlere, andre
interesserede, og når de kommer langvejs fra
eller er undervejs, kan de også godt efterlyse
et lille hus. Så nu bygger vi ”et lille hus” på
grunden, hvor man i nødens stund kan gå i
enerum og vende glad og koncentreret tilbage
til bipasningen eller den hyggelige snak og
kaffen.

Huset er tilgængeligt de 15-20 gange om året
vi er i skolebigården.

Johan fra bestyrelsen har fået adgang til nogle
tiloversblevne kalmarbrædder og vi indkøber
derfor de sidste remedier og får huset på
højkant. Johan tar’ fat. 

Et hul i jorden
Vi skal så skaffe et hul og det giver et par
spadestik til hver på en glad aften.

Så det prøver vi. Der står tilsvarende mange
andre steder.

/Mette Simonsen
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Et flot eksempel på en såkaldt solmult. Den 
ligne for så vidt et avanceret bistade...
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Til opslagstavlen
Med mindre andet er nævnt starter vi kl. 19:00. Klubaftener er i Skolebigården, Mårumvej 
59, 3230 Græsted. Planen for hvad der skal ske de enkelte aftener skal tages med et vist 
forbehold, da vejrets luner kan ændre det hele. Slyngested i august kommer vi til. Skolerne
er lukket pga. sommerferie. Følg med via skolebigården og hjemmesiden kvbb-biavl.dk

Onsdag 3. maj Mødetid i dag er 18.30. Første aften i Skolebigården. 
Vi får besøg af Per Kristiansen, erfaren biavler og biinspektør. 
Han fortæller os om hvilke (sygdoms)tegn vi skal være 
opmærksomme på når vi kigger vores bier igennem.

Onsdag 10. maj
Onsdag 17. maj

Klubaften. Første aften for det nye hold biavlere. Velkommen.
Klubaften

Mandag 22. maj Dronningekursus. Teoretisk del.

Onsdag 24. maj Klubaften

Mandag 29. maj Dronningekursus. Omlarvning.

Onsdag 31. maj Klubaften

Fredag 2. juni
Fredag 9. juni

Dronningekursus. Celler i familie/rugemaskine. Kort seance.
Dronningekursus. Dronningerne mærkes og sættes i 
parrekassetter.

Onsdag 7. juni

Onsdag 14. juni

Klubaften. Indskudsbakker til midetælling. Fællesspisning. 
Tilmelding.
Første honningslyngning på Gribskolen, Græsted kl. 18.00

Lørdag 17. juni Honning-jordbærdag. Åbent hus i skolebigården kl. 10.00-14.00

Onsdag 21. juni
Onsdag 28. juni

Klubaften
Klubaften

Onsdag 5. juli
Onsdag 12. juli
Onsdag 19. juli
Onsdag 26. juli

Klubaften
Klubaften 
Klubaften
Klubaften

Onsdag 2. august Honningslyngning kl. 18:00. Sted udmeldes. - Fodring af bierne

Onsdag 9. august Klubaften – Varroabehandling og fællesspisning.

Onsdag 16. august Klubaften - Skolebigården lukker for i år

Lørdag 2. el. 9. 
september

Arbejdsdag i Skolebigården mellem 10:00 og 14:00 med lidt 
frokostafslutning.

Onsdag 15. november Generalforsamling på Gribskolen, Græsted

Lørdag d. 2. december Kl 10:00 – Oxalsyrebehandling i skolebigården og god 
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