Tirsdag den 17. maj kl. 19.00
Besøg hos Anna og Lars Greve og
møde med dette års ”Månedens
arbejde-skribenter”
Sted: Skåstrupvej 6, 5400 Bogense
Vi indleder sommerens møder med et besøg
hos Anna og Lars Greve. Lars har været
biavler i mange år, mens Anna lige er begyndt
som biavler og har været på begynderkursus i
foråret. Ud over bigården hjemme, har Anna
og Lars et par bigårde mere i det nordfynske
område.
Efter besøget hos Anna og Lars kører vi til
Kunstgården i Skovby og får kaffe, inden vi
skal møde to repræsentanter for Hjørring
Amts Biavlerforening. For i år er det jo en
forening, nemlig Hjørring Amts
Biavlerforening, der skriver ”Månedens
arbejde” i Tidsskrift for Biavl.
Formand for foreningen, Jens Sproegel, og
næstformand Rene Hansen vil fortælle om
deres forening og om biavl i Vendsyssel. Jens
er også medlem af bestyrelsen i Danmarks
Biavlerforening.

Onsdag den 15. juni kl. 19.00
Besøg i Skolehaven på Falen i Odense,
hvor Bent Povlsen har
undervisningsbigård
Sted: Falen 155, 5250 Odense SV
(Haveforeningen Rosenbækken) Parkering på
modsatte side - ved Dyrskuepladsen:
Indkørsel ad Travbanevej og Broløkkevej.
Først giver skolehaveleder Thomas Høgedal
en kort introduktion til skolehaverne. Dernæst
fortæller Bent Povlsen om sine bier i haven,
og der bliver mulighed for et kig ned i
staderne. Der bliver også mulighed for at gå
rundt i haven og besøge drivhuset.
Så kører vi til Sanderumskolen, Væddeløbsvej
4, 5250 Odense SV, hvor vi får kaffe.
Efter kaffen fortæller Thomas mere om
Skolehaverne og om projekt ”Haver til Maver”.
Dernæst fortæller Bent om sit engagement i
Skolehaven, og hvordan han fik ideen til at
have bier der. Bent har mange års erfaring
som biavler og vil også fortælle om sin biavl
generelt og noget om forskellen på bier i byen
og bier på landet.

Mandag den 18. juli kl. 19.00
Besøg hos Gert Skovgaard og
fortællingen om, hvordan man laver
verdens bedste honning
Sted: Rugvænget 34, Skallebølle, 5492
Vissenbjerg
Vi mødes hos Gert Skovgaard, der har haft
bier i fire år. Gert laver selv sine dronninger,
som han vil fortælle om, og vil også komme
ind på nogle af sine gode oplevelser med bier.
Derefter kører vi til Bred Kulturhus, hvor vi
drikker kaffe.
Bagefter vil Lars Fischer og Zofuz Knudsen
fortælle, hvordan man behandler honning, så
man får det perfekte resultat. De vil fortælle
om de gode arbejdsmetoder, biavleren må
tage i anvendelse i slyngerummet og ude i
bigården. De kommer også ind på, hvordan
biavleren anvender sin værktøjskasse og
andre arbejdsredskaber bedst muligt for at få
en god honning.
Lars og Zofuz vandt sidste år både guld og
sølv for deres honninger ved Apimondiakongressen i Sydkorea. Vil du vide mere om
at lave honning af høj kvalitet, så gå ikke glip
af dette sommermøde.
På mødet er der mulighed for at få udleveret
forudbestilte krämerplader.

Mandag den 15. august kl. 19.00

Andre arrangementer

Besøg hos Lars Bo Thomsen og oplæg
ved Klaus Langschwager

Dronningeavlerkursus

Sted: Rue Hed 55, 5462 Morud
Traditionen tro besøger vi på et af
sommermøderne en ny biavler. I år er det
Lars Bo Thomsen, der var på begynderkursus
sidste år. Lars Bo vil vise sin bigård frem og
fortælle om sit første år som biavler og
visionerne for fremtiden.
Så kører vi til Morud Forsamlingshus, hvor vi
først får kaffe.
Bagefter vil en af Danmarks mest erfarne
biavlere, Klaus Langschwager, fortælle om
bl.a. varroabehandling og indvintring.
Traditionen tro er der også lodtrækning, blandt
de, som har været til alle fire sommermøder,
om en af Helle Theodorsens dronninger.

Sommerprogram
2016

I år udbyder vi igen et dronningeavlerkursus under
kyndig ledelse af Helle Theodorsen. Kurset
begynder onsdag den 1. juni kl. 18.30 og løber
over i alt 4 gange Se mere om kurset på Nordfyns
Biavlerforenings hjemmeside eller kontakt
formanden.

I år har vi en stand ved følgende
arrangementer:
Det fynske Dyrskue: 10.-12. juni. Stand sammen
med andre fynske biavlerforeninger.
Honning-Jordbærdag: Lørdag den 18. juni på
Grønttorvet i Odense.

Nordfyns
Biavlerforening

Danmarks Biavlerforenings jubilæumsarrangement: 2.–3. juli i Ringe. Stand sammen
med andre fynske biavlerforeninger.

www.nordfynbiavl.dk

Rosenfestivalen i Bogense: Lørdag den 6. og
søndag den 7. august.

Formand: Helle Sehested
Tlf.: 65912682 / 20 153782
hsehested@mail.dk

Blomsterfestivalen i Odense: Lørdag den 20. og
søndag den 21. august.



Deltagelse i møderne er gratis, men
kaffen koster 50 kr. Tilmelding er ikke
nødvendig.



Der udloddes en bidronning blandt de
medlemmer, som har deltaget i alle
sommermøderne.



På de første møder er der mulighed for
at bestille myresyre, krämerplader og
oxalsyre.



Tag gerne din nabo eller andre
interesserede med til møderne.

Fjordens Dag: Søndag den 11. september i
Klintebjerg.
Har du lyst, så er du meget velkommen til at være
frivillig ved et af arrangementerne. Se nærmere på
foreningens hjemmeside eller kontakt formanden.
Bienes Dag
Søndag den 19. juni. Åben Bigård hos medlemmer
af Nordfyns Biavlerforening. Vi inviterer interesserede til at se en bigård, høre om biavl og om at
være biavler og smage nyslynget honning. Tilmeld
også din bigård til arrangementet. Se mere på
hjemmesiden eller kontakt Klaus på tlf.20865492.

