
Nyhedsbreve udsendt til medlemmer af NBF i 2015: 

9. januar 2015 :

Til Nordfyns Biavlerforening

Vi håber I har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år. På bestyrelsesmødet d. 7. januar 
diskuterede vi strategi for Nordfyns Biavlerforening. Vi ønsker et højt aktivitetsniveau og vil gerne 
have flere aktive og engagerede medlemmer. Møder og kurser bidrager til aktivitetsniveauet og 
skaber samtidig gode relationer mellem biavlere på Nordfyn. I dette nyhedsbrev orienterer vi om 
følgende medlemsaktiviteter, som afvikles i starten af det nye år: vintermødet på onsdag, en 
kulinarisk og delikat madaften i slutningen af januar,  cremekursus i februar, bisløjd-kursus og 
begynderkursus.

-------------------------------------

Vintermøde:
Gudrun Holm - Regler for behandling af honning
Onsdag den 14. januar 2015
Gudrun Holm er ansat i Fødevarestyrelsen og fritidsbiavler. Gudrun vil denne aften fortælle om 
regler for behandling af levnedsmidler og om, hvordan vi må arbejde med honning.
Gudrun vil fortælle om lovgivningen omkring håndtering af honning og indretning af slyngerum. 
Lovgivningen omfatter mærkning af honning, registrering af biavler med salg af honning i stor 
emballage.
Denne aften har du også mulighed for at få svar på alle de spørgsmål, du som biavler måtte have 
angående biavl og fødevarekontrol. Gudrun har lovet, at hvis hun ikke selv kan svare, vil hun gå 
videre til sine kolleger med spørgsmålene.

Sted: Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø 
Pris: kr. 35,- eksklusive kaffe og kage.

-------------------------------------------------------------

Mad med honning

Nordfyns Biavlerforening inviterer hermed medlemmer med partner/ægtefælle til et 
fællesarrangement med temaet "Mad med honning". Arrangementet er tilrettelagt, således at vi alle 
er med til at lave mad. Vi har fået forfatter, konsulent og biavler Judith Lynggaard til at styre 
tropperne. Hun vil dirigere og fortælle os, hvad vi hver især skal lave, og hun vil få det hele til at gå 
op i en højere enhed, således at vi i løbet af aftenen vil få fremstillet en lækker buffet efterfulgt af 
kaffe og kage.

Tid : Tirsdag d. 27. januar kl. 17:00 til 22:00
Sted : Skolekøkkenet på Ubberud Skole
Pris : kr. 125,- ex drikkevarer, som man skal skal medbringe

Tilmelding senest tirsdag d. 20. januar til Helle Sehested på mail : hsehested@mail.dk eller telefon: 
65 91 26 82 eller 20 15 37 82
Af hensyn til planlægning og indkøb beder vi jer om tilmelding, som er bindende. Der er plads til 
25 deltagere.

----------------------------------------------------



Begynderkursus

Kender du nogen som gerne vil være biavler, så afholder vi også i 2015 vores populære 
begynderkursus for nye biavlere. Her er programmet for begynderkurset:

Bliv Biavler

Få indsigt i biernes forunderlige verden. Bierne er vigtige bestøvere af vores fauna og så giver 
bierne herlig og velsmagende honning. Vil du også have bier? Så afholder Nordfyns 
Biavlerforening begynderkursus for nye biavlere.

Mandage den. 9. og 16. og 23. og 30. marts samt mandag den. 13. april. Derudover praktik i en 
bigård lørdag den 25. april kl. 10:00 - 13:00
Sted: Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø
Alle aftener fra kl.: 19:00 til kl. 22:00

Vil du vide mere om kurset, kan du kontakte en af de to erfarne biavlere og instruktører, som også i 
år vil undervise på begynderkurset:
Bent Povlsen, tlf. 65 96 79 74 eller 40 15 63 04
Lars Fischer, tlf. 40 42 34 65

Har du allerede bestemt dig og vil du gerne tilmeldes begynderkurset, så send en mail til Helle 
Sehested på mail: hsehested@mail.dk

-------------------------------------------------------------------

Snedker-workshop for biavlere

lørdag d. 17. januar kl. 13:00 på Ubberud Skole.
Succesen fra sidste år med at lave snedker-workshop vil vi gentage i år. Kasser, rammer, stader, 
værktøj og meget andet laver biavleren selv hjemme på sit værksted. I denne workshop mødes vi 
for at udveksle ideer og inspirere hinanden. Måske har du en god ide til et redskab andre kan bruge 
eller måske er du gået i stå med et projekt og mangler inspiration til at komme videre. Villy og Bent
vil også i år være tovholdere på workshoppen.

Tid: Workshoppen afvikles over fem lørdage med start lørdag d. 17. januar kl. 13:00 til 17:00.
Første lørdag vil gå med at planlægge, hvad vi vil lave i workshoppen.
Sted: Vi mødes i sløjdlokalet på Ubberud Skole.
Pris: det koster kr. 25,- pr. gang, samt betaling for materialeforbrug.
Tilmelding hos: Villy, mail: villychris2@mail.dk eller telefon: 65967832 / 23448612, hvor du også 
kan få flere oplysninger.

-------------------------------------------------------------------

Cremekursus
Vi gentager succesen og inviterer til cremekursus. På dette kursus laver vi forskellige cremer og 
salver med bivoks og andre kvalitetsråvarer. Kom og få en hyggelig eftermiddag og en spændende 
indføring i cremelavningens magiske verden. Vi har fået Else Marie til at undervise på cremekurset, 
hun har erfaring med at lave forskellige hudplejeprodukter, hvor hun bruger bivoks, honning og 
propolis.



Tid: lørdag den 7. februar kl. 13:00 til 17:00.
Sted: Ubberud Skole
Pris: 100 kr. inklusive materialer
Tilmelding til Else Marie senest d. 30. januar til : elsemarieeventyr@msn.com eller på telefon : 
2013 5492

 --------------------------------------------------------------------

Det var, hvad vi havde at fortælle i denne omgang. 

Vi ses.
Mange hilsner fra
bestyrelsen for Nordfyns Biavlerforening

------------------------------------------------------------------

17. januar 2015 :

Til Nordfyns Biavlerforening

Der er stadig pladser tilbage på vores kulinariske oplevelse tirsdag d. 27. januar. En hyggelig aften i 
samvær med andre biavlere og noget godt at spise. Det bliver en gastronomisk begivenhed, der 
hæver sig over det jævne. Judith Lynggaard er konsulent og biavler. Se beskrivelse nedenfor og 
tilmeld dig så hurtigt som muligt

Mad med honning

Nordfyns Biavlerforening inviterer hermed medlemmer med partner/ægtefælle til et 
fællesarrangement med temaet "Mad med honning". Arrangementet er tilrettelagt, således at vi alle 
er med til at lave mad. Vi har fået forfatter, konsulent og biavler Judith Lynggaard til at styre 
tropperne. Hun vil dirigere og fortælle os, hvad vi hver især skal lave, og hun vil få det hele til at gå 
op i en højere enhed, således at vi i løbet af aftenen vil få fremstillet en lækker buffet efterfulgt af 
kaffe og kage.

Tid : Tirsdag d. 27. januar kl. 17:00 til 22:00
Sted : Skolekøkkenet på Ubberud Skole
Pris : kr. 125,- ex drikkevarer, som man selv skal medbringe

Af hensyn til planlægning og indkøb beder vi om en tilmelding, som er bindende.Tilmelding senest 
tirsdag d. 20. januar til Helle Sehested på mail : hsehested@mail.dk eller telefon: 65 91 26 82 eller 
20 15 37 82. Der er plads til 25 deltagere.

Vi ses.
Mange hilsner fra
bestyrelsen for Nordfyns Biavlerforening
 

---------------------------------------------------------

11. februar 2015 :

Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening



Håber I og jeres bier har det godt her i den kolde vintertid. Heldigvis titter vintergækker og eranthis 
frem og fortæller os, at foråret banker på døren. Foråret er også tid for mange aktiviteter i din lokale
biavlerforening. I dette nyhedsbrev orienteres i om vintermøde, begynderkursus, creme-kursus m.m.

------------------------------------------------------------
Vintermøde:
Klaus Langschwager - Honning og hvad så! 

Tirsdag den 17. februar 2015  kl. 19:00
 
Honningtype, fratagning, omrøring og tapning. Hvad gør man, hvis man vil lave den bedste 
honning? Få inspiration når Klaus Langschwager fortæller om honningproduktionens mange 
facetter. Klaus er en meget erfaren biavler og fik på DBF?s generalforsamling i 2014 Guldnålen for 
sit store arbejde inden for dansk biavl.
 
Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussioner i løbet af aftenen.  
 
Sted: Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 Munkebo
Pris: kr. 35,- eksklusive kaffe og kage.

-----------------------------------------------------------------

Begynderkursus

Kender du én, som gerne vil være biavler, så afholder vi også i 2015 vores populære 
begynderkursus for nye biavlere.

Vi har lavet en lille plakat, som du meget gerne må printe ud og sætte op i din brugsforening, på 
biblioteket, på opslagstavlen på din arbejdsplads eller et andet godt sted, hvor du synes, at 
kendskabet til begynderkurset bør synliggøres. Plakaten er vedhæftet denne nyhedsmail.

Her er programmet for begynderkurset:

Bliv Biavler
Få indsigt i biernes forunderlige verden. Bierne er vigtige bestøvere af vores fauna og så giver 
bierne herlig og velsmagende honning. Vil du også have bier? Så afholder Nordfyns 
Biavlerforening begynderkursus for nye biavlere.

Mandage den. 9. og 16. og 23. og 30. marts samt mandag den. 13. april. Derudover praktik i en 
bigård lørdag den 25. april kl. 10:00 - 13:00
Sted: Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø
Alle aftener fra kl.: 19:00 til kl. 22:00

Vil du vide mere om kurset, kan du kontakte en af de to erfarne biavlere og instruktører, som også i 
år vil undervise på begynderkurset:
Bent Povlsen, tlf. 65 96 79 74 eller 40 15 63 04
Lars Fischer, tlf. 40 42 34 65

Har du allerede bestemt dig, og vil du gerne tilmeldes begynderkurset, så send en mail til Helle 
Sehested på mail: hsehested@mail.dk eller ring på 2015 3782.



---------------------------------------------------------------

Cremekursus

Cremekurset, der var planlagt til afholdelse d. 7. februar, blev desværre aflyst p.g.a. sygdom. Vi 
prøver at afholde kurset igen på en ny dato:

Vi gentager succesen og inviterer til cremekursus. På dette kursus laver vi forskellige cremer og 
salver med bivoks og andre kvalitetsråvarer. Kom og få en hyggelig eftermiddag og en spændende 
indføring i cremelavningens magiske verden. Vi har fået Else Marie Kristensen til at undervise på 
cremekurset. Hun har erfaring med at lave forskellige hudplejeprodukter, hvor hun bruger bivoks, 
honning og propolis.

Tid: lørdag den 21. marts kl. 13:00 til 17:00.
Sted: Ubberud Skole
Pris: 100 kr. inklusive materialer
Tilmelding til Else Marie senest 14. marts : elsemarieeventyr@msn.com eller på telefon : 2013 
5492

--------------------------------------------------------------

Årets Biavlskonference 

Husk at tilmelde dig Biavlskonferencen i Vejen lørdag den 7. og søndag den 8. marts. Man kan 
deltage begge dage eller bare en af dagene. Se det spændende program på Danmarks 
Biavlerforenings hjemmeside, http://www.biavl.dk/om-
foreningen/arrangementer/biavlskonference/903-biavlskonferencen-2015-biavlskonferencen-
2015.html

-------------------------------------------------------------

Det var alt fra din biavlerforening i denne omgang,

Mange hilsner fra bestyrelsen for Nordfyns Biavlerforening.

----------------------------------------------------------------

14. marts 2015 :

Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening 

Nu er der dømt forår! Eranthis og krokus står i blomst, bierne besøger pil og hassel. Vi ved, at sol 
og varme snart vil vinde over mørke og kulde. Det er en fryd, og forhåbentlig er jeres bier kommet 
godt gennem vinteren. I Biavlerforeningen er det også tid for det sidste vintermøde på onsdag, som 
I orienteres om i denne mail.

På bestyrelsesmødet i torsdags (d. 12. marts) tog vi hul på at planlægge den kommende sæsons 
sommermøder, om ikke særlig lang tid udsender vi sommermøde-programmet for den kommende 
sæson.

På bestyrelsesmødet vedtog vi også et strategipapir. "Med strategipapiret får vi sat fokus på det vi 



vil med Nordfyns Biavlerforening i de kommende år. Vi har haft nogle gode debatter i bestyrelsen 
om vores mission og visioner samt hvilke indsatsområder vi prioriterer" udtaler Helle Sehested. 
Strategipapiret kan læse fra dette link:
http://nordfynbiavl.dk/Arkiv/startegi2015_2017.pdf

"Biernes dag" afholder vi d. 21. juni fra kl. 13:00 til 17:00. På "Biernes dag" inviteres publikum 
indenfor til at se og høre om bierne hos den lokale biavler. Det er en anledning til at synliggøre og 
fortælle om biavl. Vil du gerne være vært og afholde åben bigård på "Biernes dag", så sæt kryds i 
kalenderen allerede nu. Vi udsender mere information om "Biernes dag" senere.

I weekenden d. 7. og 8. marts afholdt Danmarks Biavlerforening den årlige biavlskonference. Et 
velbesøgt arrangement, som du kan læse mere om på vores hjemmeside: www.nordfynbiavl.dk
 
--------------------------------------------------------------
Vintermøde: 

Biodynamisk biavl
Oplægsholder: Erik Frydenlund
Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19:00 i Vindinge Herreds Biavlerforenings klublokale, Kaliffenlund 
2, Ullerslev 
 
I foredraget vil Erik gerne dele sine erfaringer om en mere naturlig form for biavl med bl.a. 
toplistestadet og Det gylden stade. Desuden vil Erik fortælle om de tanker, der ligger bagved 
biodynamisk biavl, og hvordan han praktiserer det med naturlig sværmning, selvbyg af vokstavler 
og presning af honning.
 
Biodynamisk biavl prøver at forstå og tilgodese biernes naturlige behov og der- ved styrke deres 
indre sundhed. På Erik Frydenlunds hjemmeside: www.erikfrydenlund.dk under bier, kan I læse 
mere om biodynamisk biavl, og de tanker, som Erik har om det.  

--------------------------------------------------------------
Cremekursus
Cremekurset, der var planlagt til afholdelse i februar, blev desværre aflyst p.g.a. sygdom. Vi prøver 
at afholde kurset igen på en ny dato:

Vi gentager succesen og inviterer til cremekursus. På dette kursus laver vi forskellige cremer og 
salver med bivoks og andre kvalitetsråvarer. Kom og få en hyggelig eftermiddag og en spændende 
indføring i cremelavningens magiske verden. Vi har fået Else Marie Kristensen til at undervise på 
cremekurset. Hun har erfaring med at lave forskellige hudplejeprodukter, hvor hun bruger bivoks, 
honning og propolis.

Tid: lørdag den 21. marts kl. 14:00 til 17:00.
Sted: Ubberud Skole
Pris: 100 kr. inklusive materialer
Tilmelding til Else Marie senest 16. marts : elsemarieeventyr@msn.com eller på telefon : 2013 
5492

--------------------------------------------------------------
Udflugt til Endelave  
Vi har planlagt at lave en udflugt til Endelave, sammen med de 4 fynske foreninger, som vi også 
arrangerer vintermøder sammen med. Tidspunktet for udflugten er ændret til lørdag den 30. maj 
2015, fordi der er mere at se på det tidspunkt.



Først og fremmest skal vi møde et par af de biavlere, der har brune bier på Endelave, og både høre 
om de brune bier og om, hvordan det er at have nogle af sine bier stående på øen, når man selv bor i
Jylland. Derudover vil vi få en rundvisning i Lægeurtehaven, hvor der også vil være frokost. 
Endelig skulle der også blive tid til en tur øen rundt med traktorvogn, for de, der ønsker det, inden 
turen går tilbage til fastlandet.

Det endelige program med sejltider og pris bliver udsendt om kort tid. Som inspiration kan du læse 
mere om Endelave via dette link: http://www.oenendelave.dk/

-------------------------------------------------------------

Det var alt fra din biavlerforening i denne omgang.

--------------------------------------------------------------

21. april 2015 :

Til medlemmerne af Nordfyns Biavlerforening

Så blev det endelig forår. I de seneste uger har bierne haft travlt og I har vel allerede set til jeres 
bier. I foreningen er vi ved at være klar med sommerens aktiviteter, som I bliver orienteret om i 
dette nyhedsbrev.

D. 11. april deltog vi i DBFs generalforsamling. Det var en af de mere fredelige 
generalforsamlinger. Der er styr på økonomien og der har været succes med flere aktiviteter, fx. 
biavlskonferencen. Læs mere om generalforsamlingen i referatet, der er lagt ud på hjemmesiden 
under "Møder og kurser": generalforsamling i DBF.

-------------------------------

Sommermødeprogram

Programmet for sommermøderne er på plads nu. Fire spændende sommermøder er planlagt. Vi 
besøger først Lars og Zofuz fra Solens Hjerte, som er månedens skribenter i Tidsskrift for Biavl i år.
Axel Michelsen vil på årets andet sommermøde fortælle om biernes dansesprog. I juli har vi 
inviteret Per Krüger til at fortælle om bisygdomme, og på det sidste sommermøde besøger vi de nye
ejere af Honninggården.

Gå ikke glip af sommermøderne, sæt allerede nu kryds i kalenderen på mandagene d. 11. maj, d. 22.
juni, d. 20. juli og d. 18. august. Hele sommerprogrammet er vedhæftet denne mail og er også lagt 
ud på hjemmesiden: www.nordfynbiavl.dk.

---------------------------------

Udflugt til Endelave

Vi har planlagt en udflugt til Endelave, sammen med de 3 fynske foreninger, som vi også arrangerer
vintermøder sammen med. Tidspunktet for udflugten er sat til lørdag den 30. maj 2015. Der er plads
til max. 40 personer på turen. Pladserne fordeles med 10 pladser til hver forening og efter først-til-



mølle-princippet. Tilmelding senest fredag d. 8. maj til Helle Sehested: hsehested@mail.dk

På turen skal vi først og fremmest møde et par af de biavlere, der har brune bier på Endelave, og 
både høre om de brune bier og om, hvordan det er at have nogle af sine bier stående på øen, når 
man selv bor i Jylland. Derudover vil vi få en rundvisning i Lægeurtehaven. Frokosten indtages på 
Louises Loppecafè. Endelig skulle der også blive tid til en tur øen rundt med traktorvogn, for de, 
der ønsker det, inden turen går tilbage til fastlandet.

Programmet med en mere detaljeret beskrivelse af turen er vedhæftet denne mail.

--------------------------------

Deltagelse i Det fynske Dyrskue

Sidste år deltog vi sammen med 4 andre fynske biavlerforeninger med en stand på Det fynske 
Dyrskue. Vi syntes, at det var så stor en succes, at vi besluttede også at deltage i år. I år finder 
dyrskuet sted fredag den 12. - søndag den 14. juni.

Vi søger frivillige, der gerne vil bruge en eller flere halve dage på standen sammen andre biavlere. 
På standen vil vi dels sælge fast og flydende honning, dels informere om bier og biavl. Biavlere 
med kun lidt erfaring inden for faget er også meget velkomne til at deltage. Du er velkommen til at 
kontakte Helle Sehested for at høre nærmere, eller melde dig til. Telefonnummeret er 2015 3728 
eller 6591 2682.

---------------------------------

Biernes dag

I lighed med de sidste par år vil vi gerne synliggøre biavlen ved at afholde "Biernes Dag". "Biernes 
Dag" er et "Åben bigård arrangement", hvor medlemmer af Nordfyns Biavlerforening åbner deres 
bigårde, så interesserede kan se og høre om bier og få smagsprøver på honning. "Biernes Dag" er 
planlagt til søndag d. 21. juni.

Nordfyns Biavlerforening sørger for, at arrangementet annonceres i lokale medier og andre steder. I 
år er arrangementet også annonceret i "Turkalenderen - Fyn, Langeland, Ærø."

Det er den enkelte biavler, eller eventuelt flere biavlere sammen, der finder ud af, hvad der skal ske 
i hendes/hans bigård på Biernes dag.

Har du lyst til at vise din bigård frem, fortælle om biavl eller på anden måde deltage i aktiviteterne 
på Biernes Dag, så kontakt Helle Sehested på telefon: 6591 2682 / 2015 3782 eller på mail: 
hsehested@mail.dk

--------------------------------------

Frivillige søges

I løbet af sommeren deltager Nordfyns Biavlerforening med en bod ved forskellige arrangementer, 
som er listet op nedenfor. Vi vil gerne have jer medlemmer med som frivillige, så det ikke kun er 
bestyrelsesmedlemmer, der er ude for at udbrede kendskabet til bier og honning. Foruden at 
udbrede kendskabet til biavl, så er det også en god anledning til at være sammen med andre 
nordfynske biavlere.



Er din spidskompetence at fortælle om fascinationen ved bier, uddele smagsprøver til nysgerrige 
forbipasserende, at sælge honning eller noget helt fjerde og har du tid et par timer eller en hel dag, 
så kontakt en af kontaktpersonerne på listen nedenfor:

Fredag d. 12. til søndag d. 14. juni: Det fynske Dyrskue i Odense.
Kontaktperson: Helle Sehested, tlf. 2015 3782, mail: hsehested@mail.dk

Søndag d. 21. juni: Åben bigård.
Kontaktperson: Klaus Ankerstjerne Eriksen, tlf. 2086 5492, ke@aigis.dk

Lørdag d. 20. juni: Honning-jordbærdag på torvet i Odense
Kontaktperson: Helle Sehested, tlf. 2015 3782, mail: hsehested@mail.dk

Lørdag d. 1. og søndag d. 2. august: Rosenfestivalen på Torvet i Bogense.
Kontaktperson: Palle Brink Larsen, tlf. 4125 4838, mail: berta@barskeberta.dk

Lørdag d. 15. til søndag d. 16. august: Blomsterfestivalen i Odense.
Kontaktperson: Gert Skov, tlf. 2176 9643, mail: gertskovgaard@gmail.com

Søndag d. 13. september: Fjordens Dag i Klintebjerg.
Kontaktperson: Erik Larsen, tlf. 2022 7509, mail: boge@morudnet.dk

------------------------------------------------

Det var sidste nyt fra Nordfyns Biavlerforening i denne omgang. Vi ses i løbet af sommeren, håber 
du får en god sæson med dine bier.

Mange hilsner fra
bestyrelsen i Nordfyns Biavlerforening

-----------------------------------------------------------

4. maj 2015 :

Til medlemmerne af Nordfyns Biavlerforening

Bierne har travlt. Det lune og tidlige forår har givet bierne gode betingelser til at komme godt fra 
start. De første gule rapsmarker står i blomst. Slåen, mirabel og mælkebøtter er nogle af de andre 
blomster bierne kan trække på nu.

Biavleren har også travlt med at kigge til bierne og lige nu skal vi huske at sætte dronetavler. Med 
droneyngelfjernelse reduceres midetrykket. Sidste sommer var der var generelt mange varroamider 
og måske har du haft mange mider i den forgange vinter da du gav bierne oxalsyrebehandling. Så 
husk at tilsæt dronerammen og reducer midetrykket i dine bier.

I Nordfyns Biavlerforening starter vi også op med de første sommeraktiviteter. I dette nyhedsbrev 
orienteres du om sommermødet hos Lars og Sofuz d. 11. maj, Biernes dag samt efterlysning af 
frivillige til sommerens aktiviteter.

Vores materielsamling er udvidet med 22 bidragter. Jesper Ussing tog initiativ til at søge penge fra 



Danske Banks Fynsfond til køb af et klassesæt bidragter til børn. Alle kan låne dragterne, hvis de 
f.eks. skal have en skoleklasse på besøg. Dragterne står hos Helle Theodorsen, H.C.Lumbyesvej 56,
Odense N, som kan kontaktes på tlf. 65 95 57 98.

Og husk d. 30. maj tager vi til Endelave sammen med tre andre gode fynske biavlerforeninger, vil 
du med så send en mail til Helle Sehested: hsehested@mail.dk senest d. 8. maj. Du kan finde flere 
oplysninger om turen på hjemmesiden : www.nordfynbiavl.dk
-------------------------------

Årets første sommermøde: mandag den 11. maj kl. 19.00

Besøg hos månedens skribenter Lars Fischer og Zofuz Knudsen
Sted: Solens Hjerte, Planteskolevej 51, 5250Odense SV

Vi indleder årets sommermødesæson med et brag af et sommermøde hos Zofuz og Lars, der er årets 
skribenter i Tidsskrift for Biavl. Først skal vi besøge bigården og se slyngerummet. Efter kaffen vil 
Lars og Zofuz fortælle om deres biavl: Om glæderne og oplevelser med bierne, om at deltage i og 
vinde International Food Contest i Herning, om presset honning og meget mere.

Kom og oplev en aften med hyggeligt samvær, underholdning og lækkert kaffebord.

---------------------------------

Biernes dag

I lighed med de sidste par år vil vi gerne synliggøre biavlen ved at afholde "Biernes Dag". "Biernes 
Dag" er et "Åben bigård arrangement", hvor medlemmer af Nordfyns Biavlerforening åbner deres 
bigårde, så interesserede kan se og høre om bier og få smagsprøver på honning. "Biernes Dag" er 
planlagt til søndag d. 21. juni.

Nordfyns Biavlerforening sørger for, at arrangementet annonceres i lokale medier og andre steder. I 
år er arrangementet også annonceret i "Turkalenderen - Fyn, Langeland, Ærø."

Det er den enkelte biavler, eller eventuelt flere biavlere sammen, der finder ud af, hvad der skal ske 
i hendes/hans bigård på Biernes dag.

Har du lyst til at vise din bigård frem, fortælle om biavl eller på anden måde deltage i aktiviteterne 
på Biernes Dag, så kontakt Helle Sehested på telefon: 6591 2682 / 2015 3782 eller på mail: 
hsehested@mail.dk

--------------------------------------

Frivillige søges

I løbet af sommeren deltager Nordfyns Biavlerforening med en bod ved forskellige arrangementer, 
som er listet op nedenfor. Vi vil gerne have jer medlemmer med som frivillige, så det ikke kun er 
bestyrelsesmedlemmer, der er ude for at udbrede kendskabet til bier og honning. Foruden at 
udbrede kendskabet til biavl, så er det også en god anledning til at være sammen med andre 
nordfynske biavlere.

Er din spidskompetence at fortælle om fascinationen ved bier, uddele smagsprøver til nysgerrige 
forbipasserende, at sælge honning eller noget helt fjerde og har du tid et par timer eller en hel dag, 



så kontakt en af kontaktpersonerne på listen nedenfor:

Fredag d. 12. til søndag d. 14. juni: Det fynske Dyrskue i Odense.
Kontaktperson: Helle Sehested, tlf. 2015 3782, mail: hsehested@mail.dk

Søndag d. 21. juni: Åben bigård: Biernes dag
Kontaktperson: Klaus Ankerstjerne Eriksen, tlf. 2086 5492, ke@aigis.dk

Lørdag d. 20. juni: Honning-jordbærdag på torvet i Odense
Kontaktperson: Helle Sehested, tlf. 2015 3782, mail: hsehested@mail.dk

Lørdag d. 1. og søndag d. 2. august: Rosenfestivalen på Torvet i Bogense.
Kontaktperson: Palle Brink Larsen, tlf. 4125 4838, mail: berta@barskeberta.dk

Lørdag d. 15. til søndag d. 16. august: Blomsterfestivalen i Odense.
Kontaktperson: Gert Skovgaard, tlf. 2176 9643, mail: gertgskovgaard@gmail.com

Søndag d. 13. september: Fjordens Dag i Klintebjerg.
Kontaktperson: Erik Larsen, tlf. 2022 7509, mail: boge@morudnet.dk

I sidste nyhedsbrev havde der indsneget sig en stavefejl i listen over tovholdere, listen ovenfor 
skulle være korrekt.
------------------------------------------------

Det var alt fra Nordfyns Biavlerforening i denne omgang. Vi håber du får en god sæson med dine 
bier og at vi ses til sommermøderne.

Mange hilsner fra
bestyrelsen i Nordfyns Biavlerforening 

-----------------------------------------------------------

24. maj 2015 :

Til medlemmerne af Nordfyns Biavlerforening

Jeres bier har sikkert travlt nu og i har sikkert også travlt med bierne. Alligevel har nogen af jer 
måske tid og lyst til at komme med på udflugten til Endelave lørdag d. 30. maj. Der er to pladser 
tilbage på turen, som er et heldagsarrangement og afholdes i samarbejde med andre fynske 
biavlerforeninger. Læs mere om udflugten til Endelave på dette link : Endelave-tur

Vil du med til Endelave så kontakt Helle Sehested på telefon : 2015 3782 eller mail:  
hsehested@mail.dk

Med venlig hilsen
Nordfyns Biavlerforening 

---------------------------------------------------------------------

17. juni 2015 :

Til medlemmer af Nordfyns Biavlerforening



Jeres bier har det forhåbentlig godt. I foråret har bierne haft travlt og mange biavlere har oplevet, at 
bierne sværmer mere i år end de plejer. Giv mere plads til familierne, del familier som vil sværme 
og fjern dronningeceller. Det er de typiske råd, der anvendes mod sværmtendens. I Tidsskrift for 
Biavl har Zofus og Lars desuden beskrevet yderligere en metode til at hæmme sværmning, som de 
har beskrevet i rubrikken "månedens arbejde".

I dette nyhedsbrev orienteres I bl.. om det næste sommermøde. På hjemmesiden kan I hente andre 
praktiske oplysninger, fx. noget om kyndig biavlere, sværmhenter-liste etc. Link til hjemmesiden: 
www.nordfynbiavl.dk

Sommermøde

Mandag den 22. juni kl. 19.00

Om biernes dansesprog, ved Axel Michelsen

Besøg i Villy Christensen og Lars Stahls bigård ved Skovsøen i Odense og oplæg af Axel Michelsen
om biernes dansesprog
Sted: Vi mødes ved Ishuset ved Skovsøen, på Skovallén i Odense

Først skal vi se og høre om Lars og hans svigerfar, Villys, bier ved Skovsøen i Odense. Det var de 
bier, der producerede vinderhonningen til honningkonkurrencen i 2014. Derefter kører vi til 
Syddansk Universitet, hvor vi først får kaffe. Derefter vil professor emeritus Axel Michelsen 
fortælle om sit arbejde med at lave en kunstig bi samt, hvordan han har kunnet simulere biernes 
bevægelser og dermed afdækket ny viden om biernes dansesprog. Axel Michelsen vil redegøre for 
sin forskning og vil også komme ind på, hvad denne forskning betyder for den enkelte biavler. Axel 
har forsket i biofysik og sanseapparatet hos insekter på SDU og er selv biavler.

Udlån af materiel

Husk I kan låne foreningens slynge og andet materiel. Slyngen reserveres inde på hjemmesiden : 
http://nordfynbiavl.dk/Foreningens%20materiel-2.html med følgende login-oplysninger:
Brugernavn : medlem    Adgangskode : manfb

____________________________________________

Invitation til besøg hos dronningeavler Peter Stougaard, Odder Biavlerforenings skolebigård i Den 
økologiske Have og på Randbøl Hede

Ringe og Omegns Biavlerforening har arrangeret en busudflugt søndag den 9. august og været så 
venlige at invitere nogle af naboforeningerne med. Du kan se mere om udflugten i vedhæftede fil.
___________________________________

Det var alt fra bestyrelsen i denne omgang. I ønskes alle en god sommer.

Venlig hilsen fra
Bestyrelsen

--------------------------------------------------------



2. juli 2015 :

Til medlemmerne af Nordfyns Biavlerforening

Så blev det endelig sommer. DMI spår temperaturer omkring 30 grader på lørdag. Husk at bierne 
skal have adgang til vand, og måske er det en god ide at lette lidt på låget til bistadet, så bierne får 
luft og lettere kan ventilere stadet.

Du har sikkert allerede slynget første gang og holder øje med, hvornår du skal slynge næste gang. 
På Danmarks Biavlerforeningens hjemmeside er der et honningmeter, det viser daglige 
stadevægtsændringer i udvalgte bifamilier forskellige steder i landet. Du finder honningmeteret fra 
dette link: http://biavl.volatus.de/bsm0/BSM.html#

Også i år laver vi kræmerplader, som foreningens medlemmer kan købe. Kræmerpladerne udleveres
på sommermødet mandag d. 20. juli. Sidste frist for bestilling er på søndag d. 5. juli. Du bestiller 
dine kræmerplader ved henvendelse til Louise på mail: al@bondegaard-jorgensen.dk eller ringer til 
hende på tlf.: 24 49 65 69. Kan du ikke komme til mødet den 20. juli har du mulighed for at aftale 
afhentning på et andet tidspunkt.

Skal du bruge foreningens slynge eller andet af foreningens grej, så lav din reservation på 
hjemmesiden ( http://nordfynbiavl.dk/Foreningens%20materiel-2.html ). Loginoplysningerne er
Brugernavn: medlem
Adgangskode: manfb

God sommer til jer alle.

---------------------------------------------------------

14. juli 2015 :

Til medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Vi håber I nyder sommeren, selvom der godt kunne være lidt flere solskinstimer. På vores sidste 
sommermøde i juni besøgte vi Lars og Villys bier ude ved Skovsøen. Et interessant besøg, hvor vi 
hørte om deres biavl og deres visioner med biavl. Bagefter fik vi kaffe i SDUs kantine. Og efter 
kaffen havde vi inviteret professor emeritus Axel Michelsen til at fortælle om sin forskning. Han har
arbejdet med at lave en kunstig bi, der kan simulere biernes bevægelser. Det var meget interessant at
høre Axel fortælle om biernes måde at kommunikere på.

Også på det næste sommermøde har vi engageret en interessant oplægsholder. Det kan du læse mere
om i dette nyhedsbrev. Og husk at hente dine kræmerplader, hvis du har bestilt nogen.

------------------------------------------------------

Sommermøde : Mandag den 20. juli kl. 19.00
 
Besøg hos Bjarne Bengtson og foredrag med Per Kryger om bisygdomme
 



Sted: Bjarne Bengtson, Thygesensvej 12, Krogsbølle, 5450 Otterup
 
Som vi plejer, skal vi også i år besøge en ny biavler. I år besøger vi Bjarne Bengtson, der var på 
begynderkursus sidste år. Bjarne vil vise os sin bigård og fortælle om sit første år som biavler. 
Derefter kører vi til Vellinge forsamlingshus, hvor vi drikker kaffe.
 
Efter kaffen vil Per Kryger fortælle om aktuelle bisygdomme. Per er seniorforsker på Aarhus 
Universitet, Flakkebjerg, og leder af sygdomsbekæmpelsen af bier i Danmark.

På mødet er der mulighed for at få udleveret forudbestilte krämerplader.

-------------------------------------------------------

Det var alt, hvad der var fra bestyrelsen i denne omgang. Håber vi ses til sommermøderne.

Mange hilsner fra
Bestyrelsen

----------------------------------------------------------------

9. august 2015 :

Til medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Håber I har nydt sommeren på trods af de mange gråvejrsdage. Det dårlige vejr har medført, at vi 
ikke får høstet så meget honning som forventet. Og mange biavlere har også oplevet, at bierne har 
sværmet mere end de plejer i denne sommer. Det er lidt træls, som de siger ovre på fastlandet.

På sidste sommermøde besøgte vi Hanne og Bjarne Bengtson i deres dejlige have i Krogsbølle og 
bagefter fortalte Per Kryger om biernes sygdomme. Det skabte en god debat med mange spørgsmål 
og kommentarer til aftenens emne.

I weekenden d. 1. og 2. august var vi i Bogense for at deltage i Rosenfestivalen med en stand. 
Interessen var stor blandt de mange besøgende. Mon ikke det resulterer i nye biavlere til næste år?

Næste gang vi skal ud og markedsføre biavl bliver midt i august, hvor vi deltager i 
Blomsterfestivalen i Odense.

Med denne mail bliver du orienteret om kommende arrangementer, nemlig foreningens 
sommermødet d. 17. august og DBF's arrangement på Fyn, onsdag den 2. september. Endelig er der 
en opfordring til at gå i biografen og se en ny italiensk film, der bl.a. handler om bier.

-----------------------------------

Sommermøde mandag den 17. august kl. 19.00, besøg hos Palle Brink Larsen og temaaften om: 
Presset honning - lokale erfaringer

Mødested: Fyllestedvej 8, 5644 Brenderup

Vi besøger først Palle Brink Larsen, der er hobbybiavler og medlem af bestyrelsen i Nordfyns 



Biavlerforening. Palle har haft bier i 4 år og har sine bier i trugstader. Palle fik for et par år siden 
biallergi og vil fortælle om at have bier på trods af biallergi.

Efter besøget hos Palle kører vi til Harndrup Forsamlingshus, hvor vi først får kaffe. Derefter tager 
vi fat på aftenens tema, der er presning af honning. Forskellige medlemmer af Nordfyns 
Biavlerforening, der presser honning, vil fortælle om fordele og ulemper ved at presse honning og 
demonstrere forskellige måder at presse honning på.

Honninggården har fået ny ejer. Claus Bengtson overtager Honninggården i Holse den 1. august og 
vil i løbet af aftenen kort introducere sig selv og sine planer med Honninggården.

Endelig er der, traditionen tro, udtrækning af vinderen af en bidronning blandt de medlemmer, der 
har deltaget i alle sommermøderne.

-----------------------------------

DBF-arrangement: Bier i haven

Tirsdag den 1. september på Fyn

Kl. 15.00 – 18.30: Mulighed for at besøge følgende biavlere:

Edith og Bo Nørret's bigård i Korup: Traditionelle trugstader i baghaven:                                        
Da vi blev pensionister, havde vi en gammel drøm om at starte et dueslag. En god ven havde dog 
netop overtaget nogle bistader af en ældre biavler. Han talte så varmt om sine bier, at vi blev grebet 
af ideen med bierne. Vi har derfor nu haft bier i haven i 5 år midt i et større villakvarter – og det har 
vi ikke fortrudt! Vi har to familier, som vi følger, passer og plejer, så meget som bierne nu tillader.
… De sidste to år, er vi gået over til at presse honningen og i år forsøger vi os lidt frem med 
tavlehonning. Vores honning kalder vi 'Fynsk Have-Honning'.                                .

Aage Oksbjerg, Tommerup: Dronningeavl:      
Jeg har været biavler i 32 år. Jeg driver en biavl med 50-60 bifamilier fordelt på 7 bigårde, som alle 
ligger i landsbrugs- og skovområder. Jeg passer også parrestationen Helnæs, hvor vi puljeparrer 
ligusticadronninger.  Hjemmebigården bruges hovedsaligt til dronningeproduktion til eget brug og 
lidt til salg. Det er hjemmebigården, som er åben denne aften. Jeg vil vise og forklare, hvordan jeg 
producerer dronninger både i lidt større stil og for en mindre produktion.

Klaus Ankerstjerne Eriksen og Else Marie Kristensen, Magtenbølle: ”Magtenbølle Honning & 
Mjød":
Vi har bier i en stor have på landet med mange spændende planter. Vi er nysgerrige og kan lide
at eksperimentere. Med Magtenbølle Honning & Mjød har vi etableret et sted, hvor idéer og 
projekter afprøves. Det vil være muligt at se, hvordan mjødbryggeri og biavl er indrettet og 
realiseret.

Kl 19.00 – 21.30: Alle mødes i Sulelængen på Enggården i Magtenbølle     
Sandwich, vand/øl fra Magtenbølle Honning & Mjød samt kaffe og kage.      

Oplæg ved Klaus Langschwager: Hvorfor sværmer bierne i år? Sikker dronningeskift, 
varroabekæmpelse, fodring og indvintring.
Pris og tilmelding:
Arrangementet henvender sig til medlemmer af Danmarks Biavlerforening med interesse for biavl i 
haven. 



Pris: kr. 125,- pr. person. Tilmelding senest 27. august via bishoppen under arrangementer på 
www.biavl.dk                                                                                                                                   
Arrangementet har begrænset antal pladser, der afsættes efter først til mølle. Adresser og yderligere 
information om arrangementet udsendes direkte til deltagerne.

-----------------------------------

Kræmerplader

Er du en af dem, der har bestilt kræmerplader, men endnu ikke har afhentet dem, så kan de afhentes 
hos :
Klaus Ankerstjerne Eriksen,
Magtenbøllevej 78,
5492 Vissenbjerg,
tlf: 2086 5492.

Ring eller sms før du tager hjemmefra og lav en afhentningsaftale, så du ikke kører forgæves.

Der er en lille mængde kræmerplader i overskud til dem, der glemte at bestille. Ring til Klaus 
Ankerstjerne og lav en aftale, hvis du er interesseret i at købe kræmerplader, men ikke har bestilt.

------------------------------------------------------------
Ta' i biografen og se en film om bier

Den 6. august var der premiere på en italiensk film, "Miraklerne", der handler om en biavlerfamilie 
i Toscana. Filmen giver en meget poetisk og realistisk skildring af det at avle bier. Instruktøren 
benytter dokumentarisk materiale af de forskellige processer som honningproduktionen undergår. 
Filmen fik  Juryens Pris i Cannes i 2014.

Læs mere om filmen her: http://www.kino.dk/film/m/mi/miraklerne-0

Filmen går bl.a. i Cafebiografen i Odense. Men skynd dig! Den går ikke så længe.

Det var alt fra din biavlerforening i denne omgang.

Venlig hilsen fra
Bestyrelsen i Nordfyns Biavlerforening 

------------------------------------------------------------

7. november 2015 :

Til medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Med dette nyhedsbrev orienteres i om, at det stadig er muligt at deltage i den årlige 
honningkonkurrence, der afholdes i forlængelse af generalforsamlingen. Honning til 
honningbedømmelsen kan indleveres hos Erik Larsen, Engvej 3, 5462 Morud (tlf. 2022 7509) 
senest torsdag d. 12. november. kl. 18:00.

I honningkonkurrencen vil der være to kategorier: En for rørt forårshonning og en for rørt 
sommerhonning. Man kan kun indlevere ét glas, og det skal fremgå, hvilken kategori honningen 



tilhører. Der er præmie og diplom til de to bedste honninger i hver kategori.

Forud for honningbedømmelsen vil honningen blive bedømt af en dommerkomite, ikke bare på 
renhed og udseende, men også på smag.

Generalforsamlingen afholdes i år tirsdag d. 24. november kl. 18:30 på Produktionshøjskolen, 
Odensevej 55 i Søndersø. Dagsorden i følge lovene er fremsendt med nyhedsbrevet udsendt i 
oktober.

Husk også at det er muligt at bestille oxalsyre. 2 dl. koster kr. 20,- og udleveres på 
generalforsamlingen. Bestilling modtages via mail, der sendes til Klaus A. Eriksen på ke@aigis.dk 
eller på telefon: 2086 5492.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Nordfyns Biavlerforening

--------------------------------------------------------------------

22. november 2015 :

Til medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Med dette nyhedsbrev orienteres I om sæsonens første vintermøde. Igen i år er biavlerforeningerne 
her på den nordlige del af Fyn gået sammen om at arrangere en række vintermøder. Hele 
programmet for vintermøderne kan downloades fra dette link : Vintermøder 2015 .. 2016.

Husk også, at på tirsdag har vi generalforsamling og honning-konkurrence i Produktionshøjskolens 
lokaler i Søndersø. Indkaldelse til generalforsamlingen er tidligere udsendt, men er også med i dette
nyhedsbrev.

I det forgange år har bestyrelsen udarbejdet et strategi-dokument 2015-2017 for vores forening. 
Strategidokumentet er vedhæftet denne mail og kan læses fra dette link: Strategiplan for Nordfyns 
Biavlerforening. Foreningens vedtægter har vi også vedhæftet denne mail og linker til dem fra dette 
link: Vedtægter Nordfyns Biavlerforening .

Hvis du har nogle "bisløjdting", må du meget gerne tage dem med til generalforsamlingen, da vi 
denne aften laver en lille udstilling af de ting, der er lavet på bisløjdkurset gennem årerne.

-----------------------------------------------------------

Vintermøde mandag d. 30.  november kl. 19:00 til 22:00
Sted: Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev
Entre: kr. 35,-

Helle Theodorsen: Gør det selv dronninger

Helle kommer fra Lumby ved Odense. Her driver hun en alsidig biavl med bl. a. dronningeavl. 
Helle vil på en meget engageret og spændende måde fortælle om sin dronningeavl. Hun vil lægge 
vægt på, hvad man som ny biavler selv kan gøre, og hvordan, hvornår og hvorfor man skal udskifte 
sine dronninger.



Buesnit - Hvad er det? Når aftenenen er omme, vil alle være bekendt med, hvordan man selv kan 
lave dronninger med buesnit.

Foredraget vil primært henvende sig til nye biavlere, men alle er selvfølgelig velkomne.

-----------------------------------------------------------

Generalforsamling tirsdag den 24. november kl. 18.30 på Produktionshøjskolen, Odensevej 55 i 
Søndersø.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år fremlægges,
herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år til NBF
5. Forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
På valg er: Bestyrelsesmedlemmer
     Erik Larsen (genopstiller)
     Helle Sehested (genopstiller)
     Palle Brink Larsen (genopstiller)
     Per Vestrup (genopstiller)

Suppleanter
     Anne Louise Bondegaard Jørgensen (genopstiller)
     Svend Erik Stærmose  (genopstiller)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
    Revisor: Ib Holmgaard. (genopstiller ikke)
    Revisorsuppleant: Anne Mette Blåbjerg (genopstiller)

8. Evt.

Indkomne forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen serverer foreningen traditionen tro suppe (i år også i en vegetarisk 
udgave).

Der vil også i år være konkurrence om foreningens bedste honning.

-----------------------------------------------------------

Det var ordene fra bestyrelsen i dette nyhedsbrev.

Med venlig hilsen og forhåbentlig på gensyn til generalforsamlingen

bestyrelsen for Nordfyns Biavlerforening 



-------------------------------------------------------------------

31. december 2015 :

Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Dette er årets sidste nyhedsmail, og vi kan se tilbage på et år med mange aktiviteter og et stort 
engagement i foreningen, som Helle Sehested også kom ind på i beretningen til årets 
generalforsamling. Begynderkursus, sommermøder, deltagelse i offentlige arrangementer og 
synliggørelse af biavl på Nordfyn kan lade sig gøre, fordi vi er en forening med mange medlemmer,
som engagerer sig og involverer sig aktivt i foreningens initiativer. Helle pointerede, at vi gennem 
vores aktiviteter har skabt en positiv interesse for foreningen og at biavlere fra andre 
lokalforeninger gerne kommer og deltager i eksempelvis vores sommermøder. Desuden nævnte 
Helle, at Danmarks Biavlerforening fejrer 150 års fødselsdag i første weekend i juli i Ringe med et 
stort arrangement. Læs hele beretningen og referatet fra generalforsamlingen i vedhæftede filer.

Årets honningkonkurrence blev også afholdt i forbindelse med generalforsamlingen. Selv om der 
ikke var så mange deltagere, som der plejer, så blev der alligevel fundet to vindere i kategorien 
forårshonning og to vindere i kategorien sommerhonning.

Første præmie i forsommerhonning gik til Annette og Edmund Madsen
Anden præmie i forsommerhonning gik til Gert Skovgård
Første præmie i sommerhonning gik til Edith og Bo Nørret
Anden præmie i sommerhonning gik til Lena og Christian Jørgensen

På generalforsamlingen var der også afsat tid til, at Lars Fischer kunne fortælle om sin og Zofuz 
rejse til Apimondia - verdenskongressen for biavlere - i Sydkorea. De deltog i honningkonkurrencen
og vandt både guld i kategorien fast honning og sølv for deres honning i kategorien flydende 
honning. 113 andre biavlere fra hele verdenen deltog også i konkurrencen. Der var også stor 
interesse for at høre om deres spændende rejse rundt i Sydkorea.

--------------------------------------------

Vintermøde

Stine Møller - Hvordan smager din honning?

Lørdag den 9. januar 2016, kl. 13—17

Stine Møller er uddannet bromatolog og er leder af et smagslaboratorium og et smagspanel hos 
DuPont|Danisco. Stine har arbejdet i 30 år med sensorisk analyse og laver også hjerneforskning  
omk. smag. Endelig skal nævnes, at Stine er biavler og medlem af bestyrelsen i Odder 
Biavlerforening.

Denne eftermiddag skal vi lære at smage på og beskrive, hvordan honning smager. Programmet vil 
være en blanding af oplæg fra Stine og smag og bedømmelse af honning. Alle deltagere er  
velkomne til at medbringe et glas fast honning, 450 g., der kan indgå i smagningen. Der må ikke 
være etikette på, men skriv på en seddel ved siden af, hvor honningen kommer fra, og om det er  en 
forårs-, sommer- eller efterårshonning. Der vil også undervejs blive lejlighed til at diskutere, hvad 
god smag er.

Sted: Tingstedet, Vesterled 8, 5471 Søndersø



Pris : kr. 35,- pr. person.

------------------------------------------------

Basiskursus i biavl

Dalum Landbrugsskole tilbyder, i samråd med NaturErhvervstyrelsen, en ny runde af "Basiskursus i
Biavl". Første del af kurset afholdes lørdag den 16. og søndag den 17. januar 2016.

Kurset, der har været udbudt i tre sæsoner, henvender sig til de biavlere, der ønsker at lære mere 
udover begynderundervisningen fra skolebigården.

Kurset gennemgår indretning af bigården og slyngerum, sygdom og sundhed i bifamilierne, om 
økonomi og om biernes levevis og deres betydning for floraen i Danmark. Kurset vil også have 
fokus på lidt mere specialiserede emner som f.eks. dronningeavl, biernes produkter, hovedsageligt 
honning og honningkvalitet, om afsætning og produktudvikling og om den lovgivning, der knytter 
sig til området, samt varoa-problematikken.

Deltagelse i kurset er betinget af, at man har gennemgået det kursus, der udbydes i de lokale 
skolebigårde, sammen med nogen erfaring i biavl.

Du kan få yderligere information om "Basiskursus i biavl" på Dalum Landbrugsskoles hjemmeside 
www.dalumlandbrugsskole.dk eller ved henvendelse til kursuskoordinator Majken Helsgaard, 
mh@dalumls.dk, telefon 66 13 21 30 eller kontakt konsulent Asger Clausen, Dalum 
Landbrugsskole, telefon 66 13 21 30, mail: ac@dalumls.dk

---------------------------------------------

Mini-kursus: Sådan laver du låg-etiketter

Onsdag den 10. februar 2016 kl. 19:00 til 22:00

Kursusaften, hvor alle kommer til at bruge et gratis designprogram, som passer til etiketter, der kan 
bruges til henholdsvis 450 og 225 grams glas. På kurset vises, hvordan tekst, billeder og QR-koder 
kan kombineres.

Det er målet, at alle deltagere kommer hjem med 1 til 2 færdige ark etiketter samt nogle blanke 
etiketter, der kan eksperimenteres videre på derhjemme.

Det er en fordel, hvis man medbringer sin egen bærbare computer, som man er fortrolig med, men 
der er også et begrænset antal pc-ere til rådighed på skolen.

Medbring også gerne et foto eller en tegning - som du har rettighederne over og som helst allerede 
er indscannet.

Designprogrammet kan findes og bruges online eller downloades på: http://www.avery.dk

Sted: Risingskolen, Risingvej 25, 5000 Odense C. Parkering i Risingskolens skolegård, indkørsel ad
Glentevej nærmest Risingvej, og indgang der, hvor der står Administration.

Undervisere: Rune Møller og Bo Nørret.



Pris: 50 kr. inkl. kage og kaffe/te.

Tilmelding og evt. spørgsmål til kurset til Rune Møller, e-mail rune.nm@gmail.com senest onsdag 
den 3. februar. Der er 24 pladser på kurset. I tilfælde af overtegning kan oprettes et kursus mere 
onsdag den 9. marts.

Ved tilmelding angives navn og om man medbringer en computer eller ej.

---------------------------------------------------------

Begynderkursus for nye biavlere

Nordfyns Biavlerforening afholder to begynderkurser i foråret 2016:

Et aftenkursus, der afholdes følgende mandage: 7/3, 14/3, 21/3, 4/4 og 11/4. Alle aftener kl. 19 - 22.

Et lørdagskursus, der afholdes lørdag den 2. april og lørdag den 16. april. kl. 9.00 - 16.00.

Derudover er der, fælles for de to hold, praktik i en bigård lørdag den 30. april om eftermiddagen, 
lige som der i løbet af sommeren vil blive holdt 3 aftenmøder med fokus på praktisk biavl. Datoerne
for disse møder aftales med deltagerne.

Begge kurser afholdes i Søndersø.

Kurset er gratis, men det er et krav, at man inden kursusstart melder sig ind i Danmarks 
Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening. Du kan melde dig ind i biavlerforeningen via dette 
link :  Danmarks Biavlerforening bishoppen

Tilmelding og nærmere oplysninger om kurset fås hos formanden for Nordfyns Biavlerforening, 
Helle Sehested, tlf. 6591 2682 (bedst efter kl. 17) eller på mail hsehested@mail.dk

-----------------------------------------------

Snedker-workshop for biavlere

Vi gentager successen fra de sidste år med at lave snedker-workshop. Har du lyst til at lave grej til 
din biavl under kyndig vejledning og i et sløjdlokale med alt det nødvendige udstyr? Det kan f.eks. 
være kasser, rammer, stader eller fejekasser. Vi vil også udveksle ideer og inspirere hinanden 
undervejs. Måske har du en god ide til et redskab andre kan bruge, eller måske er du gået i stå med 
et projekt og mangler inspiration til at komme videre.

Villy og Bent vil også i år være tovholdere på workshoppen.

Tid: Workshoppen afvikles over fem lørdage med start lørdag d. 16. januar kl. 15:00 til 17:00. 
Første lørdag vil gå med at planlægge, hvad vi vil lave i workshoppen.

Sted: Sløjdlokalet på Ubberud Skole.

Pris: det koster kr. 25,- pr. gang, samt betaling for materialeforbrug.

Tilmelding hos: Villy, mail: villychris2@mail.dk eller telefon: 65967832 / 23448612, hvor du også 
kan få flere oplysninger.



------------------------------------------

Det var årets sidste nyhedsmail. Godt nytår og på gensyn i det nye år til mange spændende 
aktiviteter.

Mange hilsner fra  
Bestyrelsen, Nordfyns Biavlerforening

-------------------------------------------------------------


