MØDER OG KURSER
FOR BIAVLERE
2021-22
DE FYNSKE BIVENNER
NORDFYNS BIAVLERFORENING
VESTFYNS BIAVLERFORENING
VINDINGE HERREDS BIAVLERFORENING
ØSTFYNS BIAVLERFORENING

VELKOMMEN
Biavlerforeningerne på den nordlige halvdel af Fyn byder velkommen til vinterens fællesmøder.

Deltagelse i et møde koster 45 kr. pr. person, og ved de fleste møder kan man desuden købe kaffe
og brød.

Vi tager forbehold for ændringer af programmet.

Mød:

ANEMETTE OLESEN

CAMILLA SCHABERT

JAKOB GERMUNDSSON

JØRGEN HANGHØI

LARS BO KRISTENSEN

PETER KILDEDAL

ROLF THEUERKAUF

YOKO DUPONT

Og - ikke mindst - biavlere fra hele Fyn

AFTENMØDER
Anemette Olesen: Den bivenlige have
Dato: Torsdag den 25. november 2021 kl. 19.00
Sted: Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, 5300
Kerteminde

En have der er god for bier er også en have, som alle andre
vil nyde - den er nemlig giftfri og fuld af blomstrende træer
- buske og planter. Ligesom biens produkter honning og
propolis er forebyggende, lindrende og helbredende,
således er mange af de bivenlige planter også noget vi kan
høste og anvende med samme øjemed.
Kom med på en vandring gennem forfatter Anemette
Olesens have, hvor der sættes fokus på ukrudt- krydderurter
og gamle grøntsager. Smag på en krydderdram mm.
Foredraget ledsages af billeder, og der bliver opskrifter at
tage med hjem.
Anemette er bl.a. forfatter til bogen "Den lille søde om
honning" samt Politikens bog om krydderurter, og hun har et
forfatterskab på over 50 bøger.

En aften med Peter Kildedal
Dato: Onsdag den 8. december kl. 19.00
Sted: Naturskolen Odense,
Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev

Vi får besøg af Peter Kildedal, som er
biavler i Kjellerup. Peter har rejst i
Argentina, hvor han besøgte Roberto
Halager, som har 15.000 bifamilier, og ind
imellem er i Danmark for at hjælpe med at
lave dronninger hos Mathias Hvam i Aulum.

Peter vil øse af sin viden bygget på
erfaringer fra denne rejse.

AFTENMØDER
Yoko Dupont: Konkurrence mellem vilde
bier og honningbier?
Dato: Torsdag den 13. januar 2022
Sted: Tingstedet, Vesterled 8, 5471 Søndersø

Oplægget vil indledningsvis give et overblik over
insektgruppen vilde bier og deres biologi, med særlig vægt
på ligheder og forskelle sammenlignet med honningbier.
Konkurrence forudsætter at de konkurrerende grupper
deles om en begrænset ressource. Men hvad er de vilde
biers fødegrundlag, hvad er honningbiernes fødegrundlag,
og hvor meget overlapper deres fødebehov?
Konkurrenceforholdet mellem vilde bier og honningbier
afhænger af konteksten. Kan vi udpege hvor og hvornår
der kan forekomme fødekonkurrence mellem vilde bier og
honningbier, og hvor omfattende er problemet? Hvordan
kan biavlere tage hensyn til vilde bier, og kan det være
hensigtsmæssigt med en regulering?

Jakob Germundsson:
Om biavl generelt
Dato: Onsdag den 9. februar klokken 19.00
Sted: Ørbæk Skole, Langemosevej 1, 5853 Ørbæk

Jakob startede som biavler i 1995 med 2 stader, og
Jakobs store interesse for bier og lyst til at lære nyt om
bierne har givet Jakob et stort fagligt fundament.

Jakob vil i løbet af aftenen fortælle om sin drift (grøn
biavler), varroa-behandling og årets gang. Han vil
også komme ind på, hvordan han laver
aflæggere/reserve familier. Desuden vil han fortælle
os om indsamling af pollen og bibrød, og selvfølgelig
skal vi også høre om hans dronningeavl – Buckfast
dronninger.

AFTENMØDER
Rolf Theuerkauf: Biavl i et forandret klima.
Skal lærebogen skrives om?
Dato: Torsdag den 17. marts 2022
Sted: Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg

Hvordan reagerer bierne – og dermed biavlerne - på
mildere vintre, mere nedbør, højere temperaturer og
deraf følgende indflydelse på indvintring, fodring og
sygdomme?

Og hvilken betydning har det forandrede klima for
planterne?

TEMADAG

Foto: Lene Kiel Jensen

Nyhed

Bliv bivenlig
Dato: Lørdag den 26.marts 2022, kl. 9.30-15.00
Sted: Information følger

Vi holder en temadag om hvordan vi støtter bierne og andre insekter: Planter, bier/insekter, bihotel, bivenlig have,
mark osv.

Detaljeret program udsendes efter nytår

KURSER
Camilla Schabert: Cremekursus
Dato: Lørdag den 27. november 2021, kl. 13-17
Sted: Ørbæk skole, Langemosevej 1, 5853 Ørbæk
Pris: 300 kr, der inkluderer materialer til 2-3 små glas af
hver salve, emballage samt kaffe/te og kage.
Antal deltagere: Mindst 10 og højst 20.
Tilmelding: Senest d. 6. november 2021 til Anna Marie
Lyder, lyder.annamarie@gmail.com eller tlf. 2254 1543

Camilla Schabert fra Schabert’s Delikatesser vil lære os
at lave cremer og salver med biernes produkter. Vi skal
lave en fugtgivende bodylotion med olivenolie og
honning, en plejende vinter-creme og en beroligende
urtesalve.

Lars Bo Christensen: Praktisk kursus i at
anvende pollen og propolis
Dato: Lørdag den 22. januar 2022, kl. 12.30 - 15.30
Sted: Tingstedet, Vesterled 8, 5471 Søndersø
Pris: 275 kr., der inkluderer kaffe/te og kage og materialer til
læbepomade.
Antal deltagere: Mindst 12 og højst 20.
Tilmelding: Senest den 12. januar til Helle Sehested,
formand@nordfynbiavl.dk eller tlf. 2015 3782

Vi vil på kurset se på og tale om forskellige måder at høste
pollen, propolis og bibrød på og hvordan pollen og propolis
kan anvendes. Vi skal se eksempler på emballage, og hvordan
produkterne kan sælges. Deltagere kan evt. medbringe egen
pollen og propolis til en snak om, hvordan man bedst kan få
noget ud af det.

Lars Bo, som driver Gjøl Biavl, vil desuden medbringe udstyr og
materialer til at vise høst af bibrød, og vi skal lave en
læbepomade.

KURSER
Jørgen Hanghøi: Bryg din egen mjød
Dato: Søndag d. 6. februar 2022, kl. 10.00 til 15.00
Sted: Jørgen Hanghøi, Fasanvej 26, 5863 Ferritslev
Pris: 500 kr. + materialer (ca. 100 kr.)
Tilmelding: Senest fredag d. 21. januar 2022 til Jørgen
Hanghøi, jorgenhanghoi@gmail.com eller 40296598.

Mjød er vintyper, man kan brygge, hvor alkoholen er dannet
på en gæring af honning. Honningen kan mikses med frugt,
bær, urter og krydderier. Det betyder at mjød byder på et
stort og bredt smagsunivers med forskellige alkoholstyrker og
sødmegrad.
På kurset bruger vi en tredjedel æblemost, svarende til ca. 10
liter most til 25 liter mjød. Du kan brygge 10 liter eller 25 liter
mjød.

Du skal medbringe:
1. Til 10 liter mjød: 5 liter æblemost uden konserveringsmidler,
en gærspand/ballon med gærrør til 10 liter, 2,5 kg honning.

2. Til 25 liter mjød: 10 l æblemost uden konserveringsmidler,
en gærspand/ballon til 25 liter med gærrør, 5,5 kg honning.

