Nordfyns Biavlerforening
- medlem af Danmarks Biavlerforening

Program

Sommermøder 2022

Praktiske oplysninger
- værd at læse

Pris
Alle møder koster i år

Tidspunkt

50 kr, uanset om det er
et aftenmøde eller en udflugt.

Alle aftenmøder

For det beløb får du både

begynder kl. 19, men

inspiration, ny viden og ikke

kom gerne lidt før, så du

mindst kaffe og kage,

kan nå at hilse på de

samt samvær med

andre medlemmer, inden

gode bi-kolleger

vi går i gang

Tilmelding
er nødvendig til alle møder
Du bedes helst tilmelde dig ved at
indbetale 50 kr/deltager på foreningens
mobilepay nr. 208080, og skrive
”sommermøde og dato for sommermødet” i
kommentarfeltet.
Har du ikke mobilepay, kan du tilmelde dig
på mail tilmelding@nordfynbiavl.dk,
og skrive hvilket sommermøde du
tilmelder dig, samt hvor mange I
kommer.
Og så betale ved mødet.

Sommermøder 2022

Bier i kolonihave
- og oplæg om den unikke danske
honning ved Zofuz Knudsen

Torsdag den 19. maj
Kl 19.00
Årets første sommermøde vil starte
ud hos Kim Novél i hans kolonihave i
Sct. Hans Haveforening. Der vil Kim
fortælle om, hvordan det er at holde
bier i en kolonihave, og vise os sine
familier.

Mødested:
Sct. Hans Haveforening
kolonihave nr. 16,
Victoriagade
5000 Odense C

Bagefter kører vi til Skibhuscentret,
Skibhusvej 270, 5000 Odense , hvor
vi får kaffe.
Derefter vil vores honningverdensmester, Zofuz Knudsen, fortælle om
honningens forskelligheder og hvor
unik vores danske honning er i alle
dens forskellige smage og former.

HUSK tilmelding senest den 16. maj
På mobilepay 208080, eller på mail tilmelding@nordfynbiavl.dk
Se mere om tilmelding på siden med praktiske oplysninger

Sommermøder 2022

Besøg i bigård ved
Harridslevgård Slot
- og oplæg om Nordfyns Kommunes
Miljøpolitik ved Anders Thingholm

Torsdag den 9. juni
kl. 19 - ca. 21.30
Vi indleder aftenen med et besøg i Tove
Olesens bigård, der ligger i nærheden af
Harridslevgård Slot. Tove vil fortælle om
sin biavl, og der vil være gennemgang af
et af staderne.
Derefter kører vi til Bogense, til
Skt. Georgsgildets lokale,
Marinavej 2, 5400 Bogense.
Vi vil først få kaffe og derefter vil formand
for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns
Kommune, Anders Thingholm fortælle
om, hvad Nordfyns Kommune gør i forhold til natur og biodiversitet, og hvad
kommunen gør for at vinde titlen som

Mødested: Toves bigård ligger
på marken ved Harridslevgaard
Slot. Harridslevgaard har adressen Assensvej 3.
Det er mest praktisk at køre ind
på slottets p- plads fra Odensevej.
Der går en grusvej op fra Odensevej til slottet – lige overfor
Harritslev by.
Fra p- plads går man ned ad bakken mod søen og vandmøllen og
finder bigården på marken ved
siden af den gamle bindingsværksstald.

Danmarks vildeste kommune.
Der vil også være mulighed for at stille
spørgsmål til Anders.

HUSK tilmelding senest den 6. juni
På mobilepay 208080, eller på mail tilmelding@nordfynbiavl.dk
Se mere om tilmelding på siden med praktiske oplysninger

Sommermøder 2022

Besøg i Lars Hugos bigård
- og oplæg om salg og afsætning af
honning ved Klaus Hviid Petersen

Mandag den 4. Juli
kl. 19.00
Månedens møde begynder ved Lars
Hugo Sørensen i Nislev. Her vil han vise os sin bigård, og han vil fortælle
om sine bier.

Mødested
Lars Hugo Sørensens bigård
Nislevvej 22, Nislev
5450 Otterup

Herefter er der kaffe på Otterup Geværfabrik, Fabriksvej 5, 5450 Otterup,
hvorefter årets skribent i Tidsskrift for
Biavl, Klaus Hviid Petersen vil fortælle
om sin honning, og hvordan han får
den afsat
Klaus Hviid har otte bigårde i og omkring Sønderborg og Gråsten. Klaus er
meget optaget af, at smagen af honning er bevaret bedst muligt, men tilsætter også gerne smage til honningen, så den bliver unik.
Klaus får hjælp af familien, når der
skal slynges og tappes.
HUSK tilmelding senest den 1. juli
På mobilepay 208080, eller på mail tilmelding@nordfynbiavl.dk
Se mere om tilmelding på siden med praktiske oplysninger

Sommermøder 2022

Dallund Slot
- Rundvisning i park og på slot og besøg
i Christian Jørgensens bigård

Mandag den 8. august
Kl. 19-21.30
Vi har som forening fået en unik mulighed for at besøge Dallund Slot.
Dallund Slots historie skriver sig tilbage til 1300-tallet. Stedet har på
det sidste bl.a. været rehabiliterings
center for Kræftens Bekæmpelse og
privathospital, men er i dag i privat
eje, og drives som konferencested.
Dallund Slot er normalt ikke åbent
for publikum, men fordi et af vore
medlemmer har en bigård på stedet,
har vi fået denne mulighed for besøg.

HUSK tilmelding senest den 1. august
På mobilepay 208080, eller på mail
tilmelding@nordfynbiavl.dk
Se mere om tilmelding på siden med praktiske oplysninger

Mødested:
P-pladsen ved Dallund
Slot
Dallundvej 63, 5471
Søndersø

Vi får en rundvisning på slottet
og i parken af en naturvejleder,
der også vil fortælle spændende
historier fra slottets fortid.
Og Christian vil kort fortælle om
sine bier, der står i slottets park.
Derefter følger kaffe og kage i
slottets gemakker

Christian fortæller: ”Dallund Slot,
der gerne vil have en grøn profil,
kontaktede i efteråret 2020 Nordfyns
Biavlerforening for at høre, om vi
kunne finde en biavler, der ville passe bier på stedet. Jeg syntes det lød
spændende og slog til.
I 2021 havde jeg 2 bistader dér, og i
2022 udvider jeg med 2 mere. Årets
vinderhonning fra NBFs honningkonkurrence er derfra.
Tæt på bigården er der en mindre
æbleplantage, og sidste sommer
blev der sået 3 store områder foran
bigården med vilde blomster”.
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Udflugt til Randbøl Hede
- med fokus på lyngbiavl

Lørdag den 17. september
kl. 10.30 - ca. 15.30
Vi mødes kl. 10.30 ved Naturrum Kirstinelyst,
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/syddanmark/
naturrum-kirstinelyst/
hvor vi begynder med kaffe og rundstykker.
Derefter vil naturvejleder Gert Hougaard Rasmussen fortælle om stedet
og om Randbøl Hede. Kl. 12 serveres sandwich og drikkevarer.
Kl. 12.30 vil Kjær Lundø, formand for Grindsted og Omegns Biavlerforening og for Pollen-Propolisforeningen, og hans kone, Annemarie
Munk, give os en introduktion til lyngbiavl. Derefter kører vi ud og ser
bigården.
Udflugten slutter i Bindeballe Købmandsgaard,
http://www.bindeballekoebmandsgaard.dk,
hvor der er mulighed for på egen regning at købe kaffe, at se stedet og/
eller gå en tur i området.
Man skal selv sørge for transport, men vi hjælper gerne med samkørsel,
hvis man ikke selv kører. Oplys ved tilmelding, om du ønsker at
køre med, selv kører, eller evt. kan have en eller flere med i bilen.

HUSK tilmelding senest den 10. september
På mobilepay 208080, eller på mail tilmelding@nordfynbiavl.dk
Se mere om tilmelding på siden med praktiske oplysninger
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