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Kronborg Vestre Birks Biavlerforening
Skolebigården, Mårumvej 59, 3230 Græsted

Bestyrelsen
Mette Simonsen (Formand), Bomskolevej 9, 3220 Tisvildeleje................ 30114774
Sven Fristrup (Kasserer), Bækkebrovej 37, 3220 Tisvildeleje ................. 48704060
Merete Drud (Næsteformand), Flagtesteens-Ager 1, 3250 Gilleleje ........ 28404550
Kurt Jørgensen, Tømmerholtåsen 9, 3200 Helsinge................................ 48713836
Dorte Garrit, Brinken 12, 3230 Græsted .................................................. 21422495
Kurt L. Hansen, Langdraget 148, 3250 Gilleleje ...................................... 23913172
Henrik Koch Sørensen (suppleant), Græstedvej 28, 3200 Helsinge........ 48793004
Søren Simonsen (Revisor), Engerødvej 13, 3200 Helsinge..................... 48791530
Tage Petersen (Revisor), Østergade 90, 3200 Helsinge .......................... 48797735
Grete Kaas (Revisorsuppleant), Snøreengen 6, 3250 Gilleleje ............... 48354779
Områdets bisygdomsinspektør:
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk ...................................... 49703071
Hjemmeside: www.kvbb-biavl.dk
E-mail: formanden@kvbb-biavl.dk
Bankkonto: Nordea, reg.nr. 2418, kontonummer 0604-412-650
Kyndige biavlere:
Ved flytning af bier til anden ejendom eller over 1 km skal bierne ifølge loven synes og
have en sundhedsattest. Dvs. at hele bigården skal gennemses af en kyndig biavler.
I medlemslisten er kyndige (kendte) biavlere fra foreningen markeret med en *. En
opdateret liste findes i Det Centrale Bigårdsregister, hvor du også bestiller syn.
Registrer din bigård i Det Centrale Bigårdsregister CBR
CBR er tænkt som et redskab til bedre at kunne overvåge biernes sundhedstilstand i
Danmark. Det er frivilligt at registrere sine bigårde. Men da al syning og flytning af bier
foregår via registret, så skal ikke mindst nye biavlere derind ret hurtigt fordi du skal stå der
for at kunne ’modtage’ bierne når de er synet af en kyndig biavler. Læs mere om registret
og opret din egen bigård: https://cbr.pdir.dk Du skal bruge din Nem-ID.
Din ”Min side” på www.biavl.dk/medlemmer er vores kontaktinfo til dig
På Danmarks Biavlerforenings hjemmeside er der under menupunkt ’Medlemmer’ et link til
”Min Side”. Her står de oplysninger som DBF har om dig. Formand og kasserer kan også
se disse oplysninger, og vi bruger adresserne herfra når vi sender noget til dig pr. post
eller e-mail. Derfor er det vigtigt at du holder oplysningerne opdateret. Flytter du ændrer du
adressen her, så kommer Tidsskrift for Biavl til din nye adresse. Du får login-oplysninger
ved at vælge ’glemt login’ og skrive din e-mailadresse. Dit brugernavn er typisk dit
medlemsnummer.
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Foreningens femoghalvfjerdsenstyvende sæson er slut.

Det er alligevel meget godt gået at biavlere har holdt live i foreningen i så
mange år – 75 år. Hvad skal der til i de næste 10?
I bestyrelsen har vi spurgt os selv hvordan vi skal opfylde foreningens
formål jf. vedtægterne: ’at virke til fremme og til forståelse af bier og biavl i
Gribskov Kommune og omegn’ gennem ’afholdelse af møder, foredrag,
kurser, udstillinger og praktisk vejledning i biavl’ samt ’så vidt muligt
opretholde en foreningsbigård… til undervisning og med honningsalg støtte
foreningens økonomi.’ Det er faktisk en stor mundfuld som bestyrelsen
ikke kan drive alene. Der er en skolebigård der skal passes – det synes vi
er grundlaget for meget af ovenstående - og herudover tager vi fat i de
opgaver og de initiativer vi selv synes er sjove. Men vi er uanet rummelige
og giver gerne plads og understøtte andre medlemsinitiativer. Så har du
forslag til hvad du kan gøre for din forening, så tager vi emnet op på
generalforsamlingen.
Foreningen er os medlemmer. Vi er 98 medlemmer, men nåede altså
ikke de 100 som vi synes vi fortjente i. Der er stadig to måneder tilbage af
året, men det er sjældent at de ændrer noget. Så næste år…
Foreningens honningår blev 115 kg fra 8 familier ved første slyngning og
39 kg ved 2. slyngning. Det er set både værre og bedre. Foreningen
satsede i år på salg af flydende honning på honning-jordbærdag i
skolebigården, men vi fik ingen omtale i lokalavisen så var det meget få
der fandt forbi. Det blev en indtægt på 135 kr. så der er lidt at tænke over.
Dagen fortsatte med vores 75-års jubilæumsreception. Der var
desværre ikke stort fremmøde, men som altid var det hyggeligt selskab og
der var rigeligt med sandwich og lækker lagkage til alle.
Bestyrelsen brugte anledningen til at overrække en sølvnål til Arne
Henriksen for hans mangeårige indsats for og i foreningen. Med Arne
kom der bl.a. fut i formidlingen af foreningens virke: Ugebrevet om ugens
aktiviteter og hvad der rører sig, det halvårlige medlemsblad, og noget så
moderne som en hjemmeside har han stået i spidsen for. Han underviser
stadig og stiller sig gerne til rådighed – når han ikke lige skal passe
bestyrelsesposten i Danmarks Biavlerforening. For dette lange seje træk,
på snart 25 år, tildeler vi ham sølvnålen.
Bifamilier. Vi ligger stabilt på bifamilier. 10 stk og 2 småfamilier.
Småfamilierne er del af 2-dronninge eksperimentet og det river en familie
med sig i løbet af november. Vi har en familie i et såkaldt Afrikabistade.
Indtil videre går det rigtig godt med dem. Det skriver Kurt og Merete om.
Dronninger. Sidste år mistede vi sidst på sæsonen en del dyre dronninger til ungdronninger, der allerede havde taget staderne i besiddelse,
men som vi ikke havde fået øje på. Det samme har nogle af vore
medlemmer. Det er surt at være bekymret for en sen parring og surt at
have betalt 375 kr. + kvikpostgebyr for ingenting. Et tilsætningsbur til
dronninger til en 20’er kan måske mindske den risiko. Læs om ’So ein
ding’ på side 8. Den fortjener opmærksomhed.
God vinter / Bestyrelsen
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Indkaldelse til generalforsamling 2016

Kronborg Vestre Birk Biavlerforening afholder ordinær generalforsamling
onsdag d. 16. november 2016 kl. 19.00.
Sted: Kantinen på Gribskolen, Stationsvej 10, 3230 Græsted
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af formand – på valg er Mette Simonsen
7. Valg af bestyrelse og suppleant – på valg er Kurt Jørgensen, Merete Drud og Kurt Hansen samt Henrik Koch (suppleant). Desuden er vores 2. suppleantpost ledig efter Annette
Remez Henriksen. Der skal derfor vælges en suppleant for 1 år.
8. Valg af revisor – på valg er revisor Søren Simonsen
9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes pr. brev eller e-mail til
formanden, så de modtages senest 4 dage før generalforsamlingen.
Birkets bedste honning
Efter generalforsamlingen byder foreningen på kaffe og ostemad og vi kårer
”Birkets bedste honning 2016”.
Kåringen foregår ved ”blindsmagning”, så medbring et anonymiseret glas af din
bedste honning.
/ Bestyrelsen

2-dronning system i skolebigården

I løbet af sommeren har vi arbejdet på
et etablere en familie til 2-dronning
system i skolebigården. De damer
dronningerne var ikke helt nemme at
danse med, men vi er dog godt på vej
og håber vi kan opnå et forøget honningudbytte herfra til næste sæson.

I forsøget på at maksimere honningudbyttet ser det ud til, at den vigtigste parameter er antallet af bier. I familier med under
30 - 40.000 individer bliver der ikke noget
honning tilovers til biavleren. Derfor kan

man allerede ved indvintringen få en ide
om bifamiliens styrke næste forår.
Hvis klumpen blot fylder tre til fem tavlegader indikerer det, at man kan regne
med et magert udbytte. Fylder klumpen
alle 9 tavlegader lover det godt for det
kommende år.
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I et 2-dronning system er tanken, at de to
dronninger skal formå at producere så
meget yngel at den samlede bistyrke
kommer over 100.000, når den topper,
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hvilket skulle medføre en væsentlig forøgelse af honningudbyttet. Amerikanske
biavlere beretter typisk om et udbytte på
omkring 150 kg og i Norge skulle man
være nået op på 200 kg i særligt gode år.

umiddelbart tilbage. De fik endnu 1 kg
foderdej. Syd-øst. Dronning fundet og
mærket, ingen æg. De fik 1 kg foderdej.
27. juli. Nord-vest. Dronningen var vendt
tilbage og der var masser af æg. De fik 1
kg foderdej.
Syd-øst. Dronningen var nu "igen" forsvundet og det blev besluttet at købe en
ny dronning. Familien fik 1 kg foderdej.
3. august. Nord-vest. Alt var normalt, 1
kg foder. Syd-øst. Ny købedronning tilsat,
1 kg foder.
17. august og frem til 28. september.
Begge sider har hver sin dronning der
lægger æg og bistyrken ser ud til at gå
pænt op. Hver side har totalt fået 11 kg
foderdej, men som egentlig vinterfoder
kun 8 kg.

Lidt logbog
I gang: 29 juni satte vi en forzinket skillevæg i en 12 x 10 kasse på dobbeltbund
og placerede stadet på rad og række med
de andre stader i skolebigården. Stadet
blev drejet, så den ene indgang vendte
mod nord-vest og den anden mod sydøst. - Lidt for at se om denne forskel havde nogen betydning for de to familiers
udvikling.
Hver side fik 1 ægtavle, 1 pollentavle, 2
honningtavler og 1 kunsttavle. Hver side
fik 1 kg foderdej.
6. juli. Nord-vest havde 5 dronningceller,
hvoraf 2 var forseglede. Syd-øst havde
kvaler, da de fleste bier var forsvundet.
Der var kun ca. 500 tilbage. Vi indsatte en
dronningcelle fra stade nr. 14.
10. juli. Nord-vest bierne havde spist alt
foderet, og de fik en halv pakke Apifonda.
Syd-øst var stadig i krise, og fik 1 honningtavle og 1 forseglet yngeltavle fra
stade nr. 17. Dronningcellen der blev tisat
6. juli var stadig intakt, men ikke krøbet.
13. juli. Nord-vest. Alle dronningcellerne
var væk, men der var ingen dronning. Til
gengæld var der flere nylavede store celler der mindede om lidt små dronningceller. Bierne havde ikke spist foderet.
Syd-øst bierne. Her var dronningcellen
forsvundet, men der var ingen dronning,
og de havde kun spist lidt foder.
20. juli. Nord-vest. Dronning fundet, men
ingen æg. Dronningen blev mærket med
årets farve, hvid. Men lige da vi ville sætte den tilbage fløj den væk og kom ikke

Tilsætning af bier fra et 3. bistade
Man regner med at et fuldt udbygget 2dronning system vil tage 25 kg sukker
ned til vinteren, så vi kan stadigvæk betragte det som to småfamilier.
I oktober skal der spækkes med vinterbier fra stade nr. 17, hvilket vil sige, at
man ryster så mange vinterbier ned oven
i 2-dronning stadet, at man ikke kan se et
sted, hvor der ikke er bier. Nr. 17 ophører
dermed som selvstændig familie og denne dronning ”tages ud af cirkulation.”
Sidenhen skal der vinterfodres og bierne
skal også have noget vand ind i stadet
(så det ikke fryser), hvilket man skulle
kunne give allerede sidst i januar.
De ekstra bier vil nok kræve mere foder
end det de to små familier har taget ned,
så en tidlig og konstant vinterfodring er
nok nødvendig.
/Kurt Hansen

Afrikansk bistade(r) i skolebigården
I foråret var jeg til kongressen i Vejen.
Mange spændende og nytænkende
biting var med på udstillingen bl.a. et
helt nyt bistade – Afrikastadet.

Jo mere jeg kiggede på det, jo mere
kunne jeg mærke i min mave, at det
måtte være det helt rigtige for bierne. Det
faktum, at de selv kan bestemme,
hvordan de vil bygge deres tavler og
5
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ligesom i naturen selv skal stå for hele
arkitekturen, tiltalte mig. I stadet er der
kun toplister, og det er alt. Stadet er lidt
’krybbeformet’ og bliver smallere ned mod
bunden og er noget dybere, end hvad vi
normalt kender. Der er 4 runde flyvehuller
på den ene langside.

af bierne derind. Da stadet ikke er helt
symmetrisk bygget, passede dronningegitteret ikke 100 %, og en dronning skal
ikke bruge meget plads for at krybe
tilbage til sin yndlingsplads, tavlerne.
I længden var det ikke nogen god
løsning, så jeg flyttede hele familien over i
et Langstroth-stade igen.
Sværm hældt ned
Foreningen havde i mellemtiden fået en
stor, sund sværm, som vi satte ned i
Afrikastadet i skolebigården. Top-listerne
var smurt med voks, men bierne skulle
selv bygge ud. Det var en rolig og
harmonisk sværm, som straks gik i gang
med at udbygge toplisterne. Det var
spændende at følge, men her viste de
første vanskeligheder sig for mig.
Ingen rammer til at støtte
Når jeg tager en tavle op for at inspicere
den, er den ca. dobbelt så høj som en LS
tavle, og den har ikke nogen afgrænsende lister. Derfor kan tavlen ikke hvile på

I bestyrelsen besluttede vi at bestille et
Afrikastade til skolebigården og jeg
bestilte et til mig selv. Niels Hvenegaard
leverede begge stader. Jeg fik dem malet
og tilpasset hist og pist.
Familie tilsat på tavler
Jeg ville gerne speede processen op, så
jeg flyttede en lille familie over i mit stade
på fire Langstroth (LS) tavler. Smurte alle
toplisterne ind i smeltet voks og skar
noget vokstavle til, som jeg ”varmede” på,
så bierne kunne fortsætte med at bygge
derfra – men sådan gik det ikke! Det
”pålimede” voks smeltede, krøllede
sammen og gled af i sommervarmen.
Man ved hvad man har!
Vi kan ikke narre bierne. De udbyggede
konstant på de fire LS tavler, så de til
sidst var 4-5 cm tykke. Min mand skar et
dronningegitter til og satte det ned på
tværs i stadet. Vi satte dronningen ind
bag gitteret, så hun kunne trække resten
6

en kant, som LS tavlen kan, så jeg kan
tjekke bagsiden. Det kræver, at tavlen
sættes ned i bistadet igen og så tages op
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fra den anden side. Eller der skal laves et
stativ, som tavlen kan hænge på, og så
kan man vende den og tjekke tavlen på
begge sider. - Og jo, det kan godt lade sig
gøre at vende tavlen, så bunden står
lodret op, men der hænger lange kæder
af bier på tavlen, så jeg syntes, det var
svært at gøre, og derfor mistede jeg i
nogen grad modet.

Vi er alle spændte på, hvordan de holder
varmen i vintermånederne og krydser
fingre for, at den vidunderlige harmoniske
familie overlever.
/Merete - Utålmodig bi-elsker
I foreningen håber vi at få en
’basisgruppe’ til Afrikastaderne, så vi får
lidt mere ekspertise i håndteringen. Vi
nåede ikke rigtig til dronefraskæring
(eller hvad man nu gør) og slet ikke til
honningfratagning. Så det ser vi på til
næste sæson.

Rygmæssigt set kan det være hårdt at
gennemgå flere bistader, men Afrikastadets store, tunge tavler bliver for stor
en mundfuld for min ringe rygkapacitet,
så nu har skolebigården to.

Det Centrale Bigårdsregister – igen, igen

Det Centrale Bigårdsregister er
Naturerhvervstyrelsens redskab
”udviklet som led i arbejdet med at
overvåge spredningen af alvorlige
skadedyr og sygdomme hos honningbier i Danmark.” Registret har fået et
brugervenlighedsløft i juni 2016.

Salg og flytning af bier kræver syn
Sælger er ansvarlig for at få bierne synet,
dvs. få tjekket at bifamilien er fri for en
række sygdomme, ikke mindst bipest.
Når du sælger eller flytter bierne til anden
bigård skal du bestille syn via CBR. Det
har hidtil været ret bøvlet - for nu at sige
det diplomatisk. Efter opdateringen i juni
er der kommet bedre oversigter og det er
nemmere at bestille syn. Men det kræver
at køber også er oprettet i systemet, så
der er en at flytte bierne hen til.

På hjemmesiden https://cbr.pdir.dk kan
alle gå ind på menuen ’”Oversigtskort” og
se kort over:





Udbrud af skadegørere
Biinspektørers arbejdsområder
Biinspektører og udbrud
Renparringsområder (der må ikke
flyttes bier til renparringsområder)

Vil du være med til at sikre sunde bier?
Du kan logge ind med din NemID, oprette
dig som biavler og markerer dine bigårde
på et kort. Så bliver du kontaktet hvis
man finder alvorlige skadedyr eller
sygdomme hos bierne i dit område. Du
kan ligeledes se hvor der har været
udbrud af sygdomme, hvilket kan være
en god ide at tjekke når du køber bier.

Foreningen laver en aften i starten af
februar hvor vi i fællesskab kan kloge os
på systemet.
7
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”So ein Ding 1”

Titlen er måske kendt fra tv, men det
findes også i biavl. Noget man ’må
eje’. Vi har to eksempler på nyttige
’Dinge’ vi har opdaget denne sommer.

Away virker helt uden kemiske
hjælpemidler.

Har du en anbefaling så send det gerne til
formanden@kvbb-biavl.dk, så kan vi gi’
den videre i næste nummer.
Bite Away mod ubehagelige bistik
Det kan lyde som ren reklame, og det er
det faktisk også, direkte fra producenten.
Men vi har medlemmer der har prøvet
apparatet på egen krop og med gode
erfaringer. Som biavler skal man
selvfølgelig kunne fortælle om sit hævede
øje (og hoved), sin svulstige overlæbe
eller tykke ankler forårsaget af ens
potente bier. Men ærlig talt er det jo
meget rart at være foruden og ikke mindst
vil resten af familien nok sætte pris på at
slippe.

Hvis Bite Away anvendes straks efter et
stik, minimeres smerte, kløe og hævelse
betydeligt. Når den anvendes senere,
selv efter timer, vil kløen straks minimeres betydeligt eller helt forsvinde.
Bite Away fungerer ved hjælp af lokal
varmebehandling af stik/bid (ca. 50 gr. C).
Med den indbyggede one-chip termostatIC i apparatet medbrydes proteinmolekylerne.”

”Bite Away er et apparat, der er udviklet til
udvortes behandling af insektbid/stik af
myg, hvepse, bier, klæg, hestebremser
og lopper. Bite Away virker ved at
opvarme det angrebne sted i få sekunder,
hvorved insektgiften neutraliseres. Bite

Bite Away varmer på 2 AA-batterier og
kan købes i danske netbutikker for pt. 279
kr. På tyske www.amazon.de fås den pt.
for 180 kr.

”So ein Ding 2” – Kravlegård til nyindkøbt dronning

Hvem har ikke oplevet at tilsætte en
nyindkøbt, dyr, avlskåret dronning i en
bifamilie i august måned hvor alt er
sikkert? For ugen efter at finde hende
på jorden foran stadet eller slet ikke
finde hende? Rigtig surt show, men
det skal være slut nu!
Dronningemord kan fx skyldes mindre
omstillingsparate bier eller at biavleren
har overset en uartig ungdronning.
En ungdronning skal da helst fjernes før
den nye dronning tilsættes, men med

kravlegård til den nye dronning har hun
mere plads og beskyttes i længere tid før
hun møder sine bier for alvor. Derved
skulle hendes feromoner nå længere ud i
stadet og en eventuel ungdronning
komme til kort.
Kravlegården er
et gitter af plastik
med fire korte
ben.
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Montering
Man finder en yngeltavle der har en god
honningkant og hvor ynglen er begyndt at
krybe. Så ryster man alle bierne af, så
tavlen er tom. Det gule dronningebur
trykkes lidt ned i honningkanten. Og så
skal biavleren være lidt vaks.

Bag nettet kan de gamle bier ikke komme
til dronningen og de nye der kryber er
glade for hende.
Der er foderkammer og en split i
kravlegården, men lad splitten sidde så
dronningen får mere tid. Bierne gnaver
sig ind til hende gennem voksen. Giv
familien noget foder og lad den stå i fred i
10 dage. Så er gamle bier overbeviste om
at den nye dronning er den rigtige
dronning. – Og det er ganske vist.
Demo-video på www.youtube.com
Vi anbefaler at du ser Bihusets video på
hjemmesiden www.youtube.com. Søg på
'bihuset Tilsætning af dronning'.

Meningen er at låget på det gule bur
lukkes op/trækkes af samtidig med at
kravlegården sættes ned over og fast i
yngeltavlen. Man skal selvfølgelig undgå
at dronningen når at stikke af.

So ein Ding hedder i fagsprog
Dronningetilsætningsbur- eller gitter og
koster pt. 17 kr. hos materielforhandlerne.

Gribskov - bivenlig kommune

Både KVBB og Dansk
Erhvervsbiavlerforening har i 2015
opfordret Gribskov
Kommune til at så bivenlig frøblanding
på 1 hektar af kommunens arealer.

tilsået 1 ha bestående af rabat- og naturgræsarealer fordelt på 5 lokaliteter på
kommunale arealer:
1) Græsareal mellem Helsinge station og
Gymnasium ca. 4300 m2, udført i 2015
2) Skråninger langs Helsingevej mellem
Blistrup og Smidstrup ca. 3000 m2, udført
i 2015
3) Randarealer ved Rundkørsel på
Bonderupvejen i Gilleleje ca. 2000 m2,
udført i 2015
4) Forplads ved Helsinge station ca. 500
m2, udført i 2013
5) Rundkørsel på Helsingørvej ved
Skovgårdsvej ca. 200 m2, udført i 2013

Mest af hensyn til bierne, men vi har
selvfølgelig gjort opmærksom på
’præmien’ fra Danmarks Biavlerforening:
at blive certificeret som bivenlig kommune
Teknisk Udvalg har sagt ja tak
14. september i år besluttede Teknisk
Udvalg at sige ja tak til at blive certificeret
som bivenlig kommune. Det fremgår af
udvalgets referat at:

I 2016/2017 planlægges det, at benytte
de bivenlige frøblandinger på skråningsarealerne omkring de nye buslommer
langs Valbyvej ved Valby. Et areal på

”Gribskov Kommune har i 2013 og 2015
anvendt i alt ca. 30 kg bi-blanding og i alt
9
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omkring 2-3000 m2. Der er planer om at
efterså efter behov for at fastholde
engkarakteren. Eftersåning vil
sandsynligvis foretages hvert 3 - 4 år.”

beplantning af forskellige typer arealer.
Har du ideer og forslag om dette emne,
så kontakt meget gerne Kurt Hansen fra
bestyrelsen.

Grøn strategi og samarbejde
Kommunen arbejder i øvrigt på en Grøn
Strategi og her: ”…vil der blive sat fokus
på at fremme naturen og biodiversiteten i
kommunen, - både i bymiljøerne og uden
for byerne.”

Certificering og pressen
Det er stadig tanken at der laves en lille
presseevent ifm. at kommunen får
overrakt certifikat og banner, men det er
udskudt til foråret. Så måske vi kan holde
det i skolebigården under blomstrende
træer og med et kig til bierne.

Vi forventer selvfølgelig at kunne blive
hørt og selv at komme med forslag til

Vi fælder og planter i skolebigården

På sidste generalforsamling var
træfældning i skolebigården på dagsordenen. Vi kunne blive enige om at
angribe det sydlige hegn, der er ret
højt og tæt, så der kommer mere lys
ned i skolebigården.

tilbage, så vi inviterer igen til foråret.
Vi planter skam også
Foreningen har fået et Evodiatræ – også
kaldet honningtræ. Der smides frø og
plantes stiklinger og det bliver spændende at se hvad der kommer op.
Vi synes stadig det er praktisk, pædagogisk og pænt hvis skolebigården i sig selv
står med mange bivenlige planter fra
tidligt forår til sent efterår.

I april blev det mest langs vejen plus det
løse, men i september kom der hul på
hegnet. Det var godt og tak til jer der tog
sliddet. Der er stadig flere meter ’slid’
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Honningtavlen oktober 2016 - 22. årgang nr. 2

Vinterens aktiviteter

Kursus i lysstøbning
Lav dine egne vokslys. Kursus d. 6. november kl. 9.30-14.00. (Der står kl. 9.00 i
Tidsskrift for Biavl, men det er rykket ½ time).
Kurset koster 50 kr. og kræver tilmelding hos Jeanett på tlf: 25 54 32 01 eller
info@hestetand.dk senest 1. november.
Medbring en madpakke og te/kaffe og gerne egne lysforme og voks.
Der vil være nogle forme man kan låne. Der kan blive en mindre udgift til materialer (voks)
hvis du ikke selv har voks med.
Søndag 6. november kl. 9.30 i husgerningslokalet på Gribskolen, Græsted Stationsvej 10
Billeder og fortælling fra birejse til Nordindien
Dorthe har været med på rejsen til Nordindien i oktober 2016 og vil vise billeder
og fortælle fra turen.
Onsdag 1. marts kl. 19.00, Kantinen, Gribskolen, Græsted.
Centrale BigårdsRegister – vi kloger os på det
Vi kloger os på det. Vi har et par pc’er med, men har du en bærbar, så ta’ den
gerne med og din NemID. Se omtale side 7.
Onsdag 8. februar kl. 19.00 i lokale 63 på Gribskolen, Græsted.
Foredrag med Søren Perby, Gyrstinge Mølle
Søren Perby driver sin biavl fra den økologiske gård Gyrstinge Mølle.
Han har været biavler siden 1984. I 1998 begyndte han at avle
bidronninger på hobbyplan og det er efterhånden hans største interesse
ved biavlen. Søren er medlem af Avlerringen. Han eksperimenterer
desuden med bivenlige planter omkring gården og naturligt nok ved han også en masse
om honning og smagsvarianter.
Onsdag 19. april kl. 19.00 i kantinen på Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, Græsted.
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Til opslagstavlen

Hvis ikke der står andet, starter arrangementet kl. 19:00.

Vi bruger ofte lokaler på Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted.
Lørdag 6. november

Kl. 9:30 - Kursus i lysstøbning. Se omtale s. 11.

Lørdag d. 3. december

Kl. 10:00 – Oxalsyrebehandling i skolebigården og god jul.

Onsdag 16. november
Onsdag 8. februar
Onsdag 1. marts

Onsdag 22. marts
Marts

Forår – vi finder en
lørdag.
Onsdag 19. april
Onsdag 3. maj
Onsdag 10. maj

Generalforsamling og kåring af Birkets Bedste Honning.
Gribskolen, Græsted
Centrale Bigårdsregister, Gribskolen, Græsted

Billeder og fortælling fra birejse til Nordindien.
Gribskolens kantine.
Vi tråder rammer. Sløjdlokalet, Gribskolen.
Begynderkursus i biavl starter

Kl. 10:00-14.00 - Arbejdsdag med frokost. Vi skal videre med
nedskæring af hegnet.

Foredrag med Søren Perby, Gyrstinge Mølle.
Gribskolens kantine.

Skolebigården åbner. Vi tjekker bierne så de er klar til de nye
kursister og får hilst på hinanden … siden sidst.

Første skolebigårdsaften for de nye kursister, Mårumvej 59, kl.
19.00.

Vores naboforeninger har også foredragsaftener

Der plejer at være åbent for alle når vi inviterer til foredrag. Så hold også øje med hvad der
er af spændende program hos vores naboforeninger. Enten i Tidsskrift for Biavl eller på
foreningernes hjemmesider:
Vores naboforeninger
Nordsjællandske Bivenner i Lyngby: www.nbv-biavl.dk
Hørsholm og Omegns Biavlerforening: www.horsholmbiavl.dk
Frederiksborg Biavlerforening Hillerød: www.fab-biavl.dk
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