Nyhedsbrev udsendt d. 17. november 2011:
Generalforsamling og honningkonkurrence
Kære biavler i det nordfynske
Her er lidt nyt fra generalforsamlingen d. 9. november, hvor honning fra Bo og Edith Nørret blev
kåret til årets bedste honning, stort tillykke til dem. På anden pladsen kom Solens Hjerte og på
tredie pladsen var det honning fra Erik Larsen.
På generalforsamlingen blev årets aktiviteter også diskuteret. Der blev stillet spørgsmål men også
udtrykt opbakning til årets gang i Nordfyns Biavlerforening.
På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link:
http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html
Til jeres orientering så har medlemmer af Nordfyns Biavlerforening mulighed for at anvende
"Medlemmernes sider" på vores hjemmeside www.nordfynbiavl.dk med følgende login:
Brugernavn: medlem
Adgangskode: manfb
God jul og godt nytår til jer alle,
hilsen fra jeres ydmyge webmaster
.......................................
Nyhedsbrev udsendt d. 24. december 2011:
Generalforsamling og vintermøder
Kære nordfynske biavlere
Året rinder ud og her i den mørke vintertid ønskes i alle en rigtig god jul og et godt nytår.
2011 var endnu et år med masser af aktivitet. Nordfyns Biavlerforening gjorde biavlen mere synlig
ved forskellige offentlige arrangementer, fx. Fjordens dag og Blomsterfestivalen. Desuden blev der
afholdt en række medlemsmøder, som forhåbentlig har bidraget til, at vi er blevet lidt bedre
biavlere. På generalforsamlingen blev foreningens aktiviteter diskuteret, vil du vide mere så klik ind
på medlemssiden og læs referat, regnskab og budget :
http://www.nordfynbiavl.dk/Medlemmer/medlemsforside.html
For at komme ind og se dokumenterne skal du bruge følgende login:
Brugernavn : medlem
Adgangskode : manfb
I samarbejde med andre fynske biavlerforeninger kan vi også denne vinter præsentere et spændende
vintermøde-program. Allerede d. 12. januar starter det første møde, "Biplanter i naturen" er emnet
og oplægsholder er tidligere daglig leder for Danmarks Biavlerforening Asger Søgaard. "Den
bivenlige have" er emnet for det andet møde, som afholdes d. 30. januar, her er forfatter Annemette
Olesen inviteret til at fortælle, hun har bl.a. skrevet bogen: "Den lille søde om honning".
"Forbrugerne og din honning" er overskriften for det tredie møde, oplægsholder er Claus Buhl, han
er biavler i Tisvildeleje og virksomhedsrådgiver. Det sidste møde er "Besøg på Ørbæk bryggeri", de
laver bl.a. en honningøl.

På hjemmesiden kan du læse en mere detaljeret udgave af vinterprogrammet, se dette link:
http://nordfynbiavl.dk/Aktiviteter.html
Endnu engang god jul og godt nytår,
mange hilsner fra
bestyrelsen/Klaus Ankerstjerne
....................................
Nyhedsbrev udsendt d. 7. januar 2012:
Vintermøde og kubebindingskursus
Kære nordfynske biavlere
Godt nytår til jer alle, i og jeres bier er forhåbentlig kommet vel ind i det nye år, som vil byde på
mange aktiviteter for nordfynske biavlere.
D. 12. januar afholdes årets første vintermøde. Asger Søgaard (tidligere daglig leder i DBF)
kommer til Munkebo og fortæller om "Biplanter i naturen".
Hvad kan vi gøre for at øge antallet af biplanter i naturen? Hvordan samarbejder vi med offentlige
myndigheder og lokale landmænd? Og hvilke biplanter kan vi bruge? Det er nogle af de spørgsmål,
Asger vil fortælle om.
Mødet afholdes torsdag d. 12. januar kl. 19:00
I Kulturhuset, Troels alle 4, 5330 Munkebo
Entre: 35,----------------------Det er også muligt at få et kursus i kubebinding. Lørdag d. 10. marts vil Kaj Hansen lære dig at
binde din egen bikube i halm vha. løbbindingsteknikken.
I løbet af eftermiddagen lærer du at binde din egen kube. Du får startet på kuben, som er den
sværeste del. Og bliver vejledt i at gøre den færdig.
Tid: Lørdag d. 10. marts kl. 13:30 til 17:00
Sted: Ubberud skole
Pris: kr. 100,- som dækker materiale og te/kaffe samt kage
Tilmelding: senest d. 17. februar til Helle Sehested på enten tlf. 6591 2682 eller på e-mail
hsehested@mail.dk.
Med venlig hilsen
Klaus Ankerstjerne / bestyrelsen
......................................
Nyhedsbrev udsendt d. 23. januar 2012:
Vintermøde: Den bivenlige have
Kære Nordfynske biavlere

Så er der kun en uge til næste vintermøde og denne gang er det Nordfyns Biavlerforening, som er
ansvarlig for mødet.
Vi har inviteret forfatteren Anemette Olesen til Nordfyn, hun vil fortælle, hvordan hun ser den
bivenlige have. Anemette Olesen beskæftiger sig meget med biernes betydning for bestøvning af
vore planter. Hun har ikke selv bier, men kan inspirere os til at indrette den bivenlige have, så kom
og hør et spændende foredrag af forfatteren til bl.a. ”Den lille søde om Honning”.
Tid: Mandag d. 30. januar kl. 19:00
Sted: Søndersø Produktionsskole, Odensevej 55, Søndersø
Entré: kr. 35,-----------------------Husk også at der stadig er ledige pladser på kube-bindingskurset. Lørdag d. 10. marts vil Kaj
Hansen lære dig at binde din egen bikube i halm vha. løbbindingsteknikken. Kurset finder sted på
Ubberud skole og prisen er kr. 100,- pr. deltager, som dækker materiale og te/kaffe samt kage.
Tilmelding senest d. 17. februar til Helle Sehested på enten tlf. 6591 2682 eller på e-mail
hsehested@mail.dk.
-----------------------Den årlige biavlerkonference afholdes i år på Dalum Landbrugsskole d. 16. og 17. marts. Der vil
være workshops, foredrag og møder. Hovedemnerne er foreløbig :
- Hvordan avler vi varoatolerante bier
- Status for økologisk biavl
- Biavl i U-landene
Et par spændende dage for landets biavlere og så afholdes konferencen i vores nabolag. Det
endelige program publiceres på www.biavl.dk omkring d. 1. februar. Håber vi ses.
Med venlig hilsen
Klaus Ankerstjerne / bestyrelsen
......................................
Nyhedsbrev udsendt d. 15. februar 2012:
Begynderkursus, hjemmeside og GMO
Kære nordfynske biavler
Snart er vinteren slut, dagene bliver længere og foråret banker på døren. Jeg håber jeres bier har det
godt, her er sidste nyt fra biavlerforeningen.
-------------------------------------Bliv biavler - begynderkursus
Vores populære begynderkursus for nye biavlere starter i år mandag d. 12. marts. Også i år er det
Bent og Lars, som introducerer vores nye medlemmer i biavlens forførende og forunderlige verden.
Kender du en, der gerne vil med på begynderkurset, så kan vedkommende tilmelde sig kurset ved at
sende en mail til jette@erichsen.dk eller tilmelde sig via vores hjemmeside: www.nordfynbiavl.dk
--------------------------------------

Ny hjemmeside
Vores hjemmeside www.nordfynbiavl.dk er opdateret. Det har været en lang proces Carl-Erik
startede for 2 år siden. Nu er Klaus Ankerstjerne webmaster og ansvarlig for de sidste tilpasninger.
Klik ind på siden og kik dig omkring.
For at låne foreningens materiel skal du bruge følgende login:
Brugernavn: medlem
Adgangskode manfb
-------------------------------------Underskriftindsamling mod GMO
”GMO afgrøder umuliggør reelt biavl i et meget stort område, idet bierne flyver op til flere
kilometer fra bistadet for at samle både nektar og pollen." udtaler Steen Fogde fra Danmarks
Biavlerforening i en artikel i Food&Culture. Foreningen har sammen med en lang række
europæiske organisationer iværksat en underskriftindsamling, der opfordrer til at beskytte bierne og
biavlen mod genmodificerede afgrøder. Du kan også skrive under, klik her:
http://www.ogm-abeille.org/?lang=en
Se mere på www.biavl.dk
Med venlig hilsen
Klaus Ankerstjerne / bestyrelsen
......................................
Nyhedsbrev udsendt d. 22. februar 2012:
Vintermøde, kyndig biavler og begynderkursus
Kære nordfynske biavlere
Så er der kun en lille uge til det tredie og næstsidste vintermøde. Denne gang er det Vestfyns
Biavlerforening, der står som arrangør. De har inviteret virksomhedsrådgiver Claus Buhl, der også
er biavler, til at fortælle om:
Forbrugerne og din honning
”Det er som med vin og mikrobrygget øl - et godt glas honning starter ved en pris på 55 kr.”
En provokation? Måske; men vil du som biavler selv sælge din honning, skal du også kunne
markedsføre den. Så er det ikke nok at interessere sig for bier, du må også interessere dig for dine
forbrugeres adfærd og behov.
Hør om, hvordan du kan forstå forbrugernes adfærd, behov og efterspørgsler, så du ved at arbejde
med produktudvikling, salgspriser, salgsmåder og branding kan øge værdien af netop din honning.
For dine forbrugere ønsker honning med mere at byde på.
Tid: tirsdag d. 28. februar kl. 19:00
Sted: Vestfyns Hjemstavnsgård, Klaregade 23, Gummerup

Entré: kr. 35,-----------------------------Kyndig biavler
Der er stadig få pladser tilbage på bisygdomskurset, der afholdes af Århus Universitet på
forskningscenter Flakkebjerg ved Slagelse. Kurset afvikles i perioden d. 28. - 30. marts og
forudsætter, at man har haft bier i mindst tre år. Et spændende kursus, der giver dig detaljeret indsigt
i biavl. Se mere på dette link :
https://djfextranet.agrsci.dk/sites/biforskning/offentligt/Sider/Bisygdomskursus.aspx
Hvis ikke der er flere pladser på kurset, så bliv skrevet op til næste år. Nordfyns Biavlerforening
giver et økonomisk bidrag til medlemmer af foreningen, som deltager i kurset.
------------------------------Bliv biavler - begynderkursus
Vores populære begynderkursus for nye biavlere starter i år mandag d. 12. marts. Også i år er det
Bent og Lars, som introducerer vores nye medlemmer i biavlens fantastiske og forunderlige verden.
Kender du en, der gerne vil med på begynderkurset, så kan vedkommende tilmelde sig kurset ved at
sende en mail til jette@erichsen.dk eller tilmelde sig via vores hjemmeside: www.nordfynbiavl.dk
Med venlig hilsen
Klaus Ankerstjerne / bestyrelsen
www.nordfynbiavl.dk
....................................
Nyhedsbrev udsendt d. 18. marts 2012:
Vinterrmøde på Ørbæk Bryggeri
Kære nordfynske biavler
Håber jeres bier har klaret vinteren, det blev jo temmelig koldt i februar. Men nu er det forår og det
er en fryd at se hvor travlt, der kan være på flyvebrædtet en lun og solrig dag i marts.
Det er ikke kun bierne, der har haft travlt. I den forgange weekend har Danmarks Biavlerforening
afholdt den årlige konference for biavlere, på www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra
konferencen.
----------------------------Sommerprogrammet for Nordfynske biavlere er også ved at være på plads. Det bliver lagt ud på
hjemmesiden indenfor de næste par uger.
----------------------------Årets sidste vintermøde er arrangeret af biavlerne på østfyn med et besøg på Ørbæk Bryggeri.
Bemærk at det koster kr. 125,- pr. person og vil du deltage, skal du tilmelde dig til
ingridlarsen@mail.tele.dk eller på tlf. 6533 2155 senest på tirsdag d. 20. marts.

Besøg på Ørbæk Bryggeri
Tirsdag den 27. marts klokken 19.00, Ørbæk
Kom og vær med til en spændende aften hos Ørbæk Bryggeri, der blandt andet brygger honningøl.
Vi får en rundvisning på bryggeriet, hvor vi ikke alene hører om øllets fremstilling, men også om
destilleriet. Der vil være smagsprøver efter rundvisningen.
Ørbæk Bryggeri producerer i dag primært øl, men har også en spændende serie af sodavand og
juice, der føres under navnet NaturFrisk - og senest er der kommet en lancering af udsøgte cidere.
Den økologiske tankegang hænger tæt sammen med ønsket om at give kunden gode
smagsoplevelser, hver gang produkterne fra Ørbæk Bryggeri nydes. Ved at anvende udsøgte,
økologiske råvarer i en økologisk bryggeproces bevares de forskellige råvarers egenskaber - og på
den måde opnår øllet fra Ørbæk sin unikke smag.
Sted: Ørbæk Bryggeri, Assensvej 38, Ørbæk
OBS: Pris 125 kr. inkl. rundvisning og smagsprøver. Tilmelding til ingridlarsen@mail.tele.dk eller
på tlf. 6533 2155 senest den 20 marts.
Med venlig hilsen
Klaus Ankerstjerne / bestyrelsen
www.nordfynbiavl.dk
....................................
Nyhedsbrev udsendt d. 25. marts 2012:
Sommermøder 2012
Kære biavlere på Nordfyn
Vinteren er slut og der er travlt på flyvebrædtet. På en lun og solrig dag i marts er det en fryd at
betragte bierne, de har travlt med at hente nektar og pollen.
Vi biavlere har også travlt med at gøre klar til den kommende sæson. I din lokale biavlerforening er
programmet for de kommende sommermøder fastlagt, som det fremgår af følgende oversigt (dato,
sted, emne, oplægsholder) :
9/5, Harndrup Skov 11,
Bierne og blomsterne i frugtplantagen, E. Atzen
29/5, Ørritslevvej 41,
Bi-allergi, Holger-Henning Carlsen
18/6, Rolighedsvej 10,
Bybier og honningbehandling, Larsen + Rasmussen
23/7, Magtenbøllevej 78,
Trusler og muligheder i biavlen, S. Fogde
26/8, Sommerudflugt til øko. have i Odder og dronningeavler på Alrø
En mere detaljeret præsentation af sommermøderne er lagt ud på hjemmesiden
www.nordfynbiavl.dk. Programmet kan også hentes som pdf-fil fra dette link:

http://www.nordfynbiavl.dk/Sommerprogram 2012.pdf
-------------------------------Foreningens kurser er velbesøgt. D. 10. marts underviste Kaj Hansen, i hvordan man laver sin egen
gammeldags bikube. Og to dage senere startede vores populære begynderkursus. Fjorten deltagere
er mødt op for at lære noget om biavl. Velkommen til de nye biavlere. I galleriet på hjemmesiden
www.nordfynbiavl.dk kan du finde lidt billeder fra de to kurser.
--------------------------------På den årlige generalforsamling for Danmarks Biavlerforening blev der diskuteret økonomi. Et stort
underskud i foreningens regnskab for 2011 skabte harme og frustration. Læs mere på
www.nordfynbiavl.dk
Mange forårshilsner fra
Klaus Ankerstjerne / Bestyrelsen
....................................
Nyhedsbrev udsendt d. 27. marts 2012:
Sommermøder - engang til
Kære Nordfynske biavlere
Der var en fejl i linket til sommermødeprogrammet i den sidste nyhedsmail. Jeg prøver igen, dette
link burde virke:
www.nordfynbiavl.dk/Sommerprogram2012.pdf
Ellers er det stadig muligt at finde programmet for sommermøderne på vores hjemmeside:
www.nordfynbiavl.dk
www.nordfynbiavl.dk/activities.html
God påske til jer alle,
hilsen fra Klaus Ankerstjerne / bestyrelsen
..................................
Nyhedsbrev udsendt d. 3. maj 2012:
Sommermøde om bierne i frugtplantagen
Kære Nordfynske Biavlere
Sommeren banker på døren og bierne har travlt, de gule rapsmarker fortæller os, at nu er det nu,
bierne letter fra flyvesprækken og har travlt med at indsamle nektar og pollen. Men også i din lokale
biavlerforening er der aktivitet.
----------------------------------------------Årets første sommermøde afholdes onsdag d. 9. maj kl. 19:00 i frugtplantagen i Harndrup Skov 11.

Frugtavler Poul Rytter vil fortælle om, hvorfor bierne er så vigtige for bestøvningen af frugttræerne
i hans økologiske frugtplantage. Vi
får denne aften også besøg af Erling Atzen, der i år skriver ”Månedens Arbejde” i Tidsskrift for
Biavl.
Erling vil gennemgå nogle af de bistader, som Peter Lundager har stående i plantagen. Derefter
kører vi til Harndrup Forsamlingshus, hvor vi får kaffe. Efter kaffen vil Erling Atzen give os et
indblik i, hvordan han driver sin biavl på Rømø.
-----------------------------------------------Krämmerplader!!!
På årets første sommermøde vil det også være muligt at bestille krämmerplader til levering d. 23.
juli.
-----------------------------------------------Foreningens honningslynge er lige sat i stand og er nu klar til den kommende sæson. Skal du bruge
slyngen, så reserver den på vores hjemmeside: http://nordfynbiavl.dk/equipment.html
Loginoplysningerne er:
Navn:
medlem
Adgangskode: manfb
-----------------------------------------------Swienty afholder også i år deres populære åbent hus-arrangement, men bemærk at det er rykket til
lørdag d. 12. maj på grund af bededagsferien.
-----------------------------------------------Fotograf Peter Storm Michaelsen har lavet tre små videoer om bier fra Nordfyn. Tre videoer der er
behagelig afstressende og flot redigeret. Vi har fået lov at linke til dem, se dem på
www.nordfynbiavl.dk

Med venlig hilsen
Klaus Ankerstjerne / bestyrelsen
www.nordfynbiavl.dk
..................................
Nyhedsbrev udsendt d. 22. maj 2012:
Sommermøde om bi-stik og allergi
Kære nordfynske biavlere
Håber jeres bier har travlt, måske har nogle af jer allerede slynget den første honning - herligt - det
er en fryd, at kunne smage på årets første honning. Men udenfor slyngerummet er der også travlt,
om en uge er der atter sommermøde.

----------------------------------Bi-allergi og bi-stik
Denne aften besøger vi Lis og Jens Nielsen der, foruden at være biavlere, er så venlige at lægge
lokaler til foreningens bimaterialer. De vil vise os, hvor det står, og hvad vi har, således at det er
muligt at finde slynge eller andet, som man ønsker at låne. Der bliver også mulighed for at se deres
bier og høre om deres biavl.
Bagefter kører vi til Søndersø Produktionsskole, hvor der er kaffebord. Efter kaffen vil læge HolgerHenning Carlsen fortælle om bi-allergi og bistik ud fra hans faglige baggrund.
Tid: Tirsdag d. 29. maj kl. 19:00
Sted: Vigerslevlund, Ørritslevvej 41, Søndersø
------------------------------------For at kunne reservere foreningens slynge skal du gå ind på hjemmesiden www.nordfynbiavl.dk ->
"Foreningens materiel" og foretage en reservation i kalenderen med følgende login:
Navn:
medlem
Adgangskode: manfb
-------------------------------------Husk det er stadig muligt at bestille Kræmmerplader til levering d. 23. juli. Bestillingslisten
cirkulerer på sommermødet.
--------------------------------------Mange sommerhilsner fra
Klaus Ankerstjerne / bestyrelsen
...................................
Nyhedsbrev udsendt d. 10. juni 2012:
Sommermøde: Bier i villahaver og honningbehandling
Kære Nordfynske biavlere
Bierne har travlt og de fleste har sikkert slynget første gang og nogen har måske også har slynget
anden gang. I bistaderne er der mange bier nu, men om få uger topper yngelsætningen og vi skal til
at tænke på indvintring, især hvis vi bor på landet.
Dem der har bier i byen, fx. i en villahave, har ofte en lidt længere sæson. Og vil du vide mere om

bier i villahaven, så handler det næste sommermøde i Nordfyns Biavlerforening om biavl i
villahaver og honningbehandling.
-----------------------Bier i villahaver/bymiljø og honningbehandling.
Besøg hos Svend Rasmussen, Bogense
Mandag den 18. juni kl. 19.00
Sted: Rolighedsvej 10, Bogense
Denne aften skal vi besøge Svend Rasmussen, der har nogle af sine bistader stående i sin have.
Svend fik i 2011 1. præmie for sin forårshonning på Honningfestivalen i Kolding.
Efter at have set Svends have og bier fortsætter vi til Hotel Bogense Kyst, hvor vi først får kaffe.
Bagefter vil Erik Larsen og Svend
Rasmussen fortælle om honningbehandling - fra slyngning til tapning på glas/bæger.
Svend bor kun 200 m. fra Hotel Bogense Kyst og det anbefales at parkere dér og gå hen til Svend.
For de, der ønsker det, er der fælles afgang til fods fra parkeringspladsen ved hotellet hen til Svend
kl. 19.00. Hotel Bogense Kyst ligger Grønnevej 8, Bogense.
-----------------------Så lykkedes det at få de sidste aftaler på plads for årets sidste sommermøde, som bliver en
heldagstur til Økologiens Have i Odder og på
vejen hjemad besøger vi dronningeavler Peter Stougaard på Alrø.
Søndag d. 26. august kl. 8:30 kører vi fra parkeringspladsen ved den nye Lillebæltsbro og kører i
egne biler til Økologiens Have i Odder.
Læs mere om arrangementet i "Møder og kurser" på hjemmesiden: www.nordfynbiavl.dk
-----------------------Husk foreningen har et refraktometer, du kan låne.
Så har du mulighed for at kontrollere vandindholdet i din honning. Refraktometret ligger
hos Klaus Ankerstjerne, Magtenbøllevej 78, tlf. 2086 5492.
-----------------------Mange sommerhilsner fra
Klaus Ankerstjerne - bestyrelsen
www.nordfynbiavl.dk
....................................
Nyhedsbrev udsendt d. 16. juli 2012:
Sommermøde: "Hvordan øger vi salget af honning?"
Kære Nordfynske Biavlere

Den danske sommer er lunefuld, i maj havde vi et par uger med godt vejr og bierne hentede nektar
og pollen hjem, men ellers har det været temmelig kedeligt. Det fremgår også af stadevægten, i
Odense har bierne været aktive fra slutningen af maj og en måned frem. Danmarks Biavlerforening
er ansvarlig for honningmeteret og du kan følge med i, hvordan stadevægte rundt i landet
registrerer, hvor meget og hvornår bierne trækker: http://biavl.volatus.de/bsm0/BSM.html#
--------------------------------------Nu er der kun en uge til årets næste sommermøde. Vi får besøg af Danmarks Biavlerforenings ny
formand Ernst Haarder, som vil fortælle om:
"Hvordan øger vi salget af honning? Netværksdannelse blandt biavlere
som en mulighed"
Ernst vil også orientere om den aktuelle organisatoriske situation i Danmarks Biavlerforening.
Tidspunkt: Mandag d. 23. juli kl. 19:00
Mødested: Klaus Ankerstjerne, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg
Klaus Ankerstjerne er begyndt at eksperimentere med topliste stader, presset honning og mjød, han
vil fortælle om sine sparsomme erfaringer.
Efter at have set til bierne hos Klaus, kører vi til Lilleskov Teglværk i Tommerup og får kaffe og
lagkage. Og ganske som vi plejer, bliver der trukket lod om en dronning blandt dem, der har
deltaget i alle fire sommermøder.
Husk også at hente dine kræmmerplader på sommermødet.
------------------------------------I sommerlandet er biavlerne fra Nordfyn også tilstede, vi deltager i:
- Rosenfestivalen i Bogense d. 4. og 5. august
- Blomsterfestivalen i Odense d. 18. august
Kig forbi, en god anledning til at få en sommeroplevelse og en snak med andre biavlere.
-----------------------------Husk årets sidste sommermøde er en heldagstur til Økologiens Have i Odder. På vejen hjemad
besøger vi dronningeavler Peter Stougaard på Alrø.
Søndag d. 26. august kl. 8:30 kører vi fra parkeringspladsen ved den nye Lillebæltsbro og kører i
egne biler til Økologiens Have i Odder.
Læs mere om arrangementet i "Møder og kurser" på hjemmesiden: www.nordfynbiavl.dk
------------------------------------Et af sommerens hotte samtaleemner er den gode reportage, TV2Fyn har lavet om biavl. Lars,
Zofuz og Antonia viser deres bier frem, en flot præsentation af biavl, se den fra dette link:

http://www.tv2fyn.dk/article/358877?autoplay=1&video_id=52279
-----------------------Mange sommerhilsner fra
Klaus Ankerstjerne - bestyrelsen
www.nordfynbiavl.dk
.....................................
Nyhedsbrev udsendt d. 14. august 2012:
Kræmmerplader, Blomsterfestival og sommerudflugt
Kære Nordfynske biavlere
Sommeren er ved at være slut. Hvilken sommer? Er der sikkert nogle, der vil spørge med en pæn
portion ironi. Og sandt er det, at det har været en af de koldeste og vådeste somre, vi har haft længe.
Og mange har fået væsentlig mindre honning end forventet.
Kræmmerplader
Mange af jer har sikkert slynget for sidste gang i år og gjort bierne klar til vinteren. I
biavlerforeningen har vi en fast tradition med at lave kræmmerplader, så alle har mulighed for at
behandle sine bier mod varoamiderne. Og i år har vi stadig et lille restlager tilbage af
kræmmerplader, hvis nogen mangler, så kontakt Palle på tlf. 41 25 48 38
Blomsterfestival
Den årlige blomsterfestival i Odense afvikles næste weekend og som sædvanlig deltager Nordfyns
Biavlerforening, hvor vi fortæller om bierne og de produkter de laver. På lørdag har vi opstillet en
bod ved ruinen bag rådhuset og i er velkomne til at kigge forbi.
I er også velkomne til at deltage som hjælpere i boden og være med til at fortælle om bierne og
biavl. Kontakt Jette på telefon: 64 42 32 12 hvis du vil være hjælper i boden til blomsterfestivalen.
Sommerudflugt
Husk tilmelding til årets sidste sommermøde, som er en heldagstur til Økologiens Have i Odder. På
vejen hjemad besøger vi dronningeavler Peter Stougaard på Alrø.
Søndag d. 26. august kl. 8:30 kører vi fra parkeringspladsen ved den nye Lillebæltsbro og kører i
egne biler til Økologiens Have i Odder.
Tilmeldingsfristen er lørdag d. 18. august til Per Vestrup.
Læs mere om arrangementet i "Møder og kurser" på hjemmesiden: www.nordfynbiavl.dk
Mange sommerhilsner fra
Klaus Ankerstjerne - bestyrelsen
www.nordfynbiavl.dk

........................................
Nyhedsbrev udsendt d. 3. september 2012:
Fjordens dag og oxalsyrebestilling
Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening
Sommeren sluttede officielt i fredags, forhåbentlig har i fået en masse ud af jeres bier både honning
og andre gode oplevelser.
I biavlerforeningen ønsker vi at synliggøre og udbrede kendskabet til biavl, det har vi også gjort i
august. I den første weekend var vi til Rosenfestival i Bogense og d. 18. august var vi til
blomsterfestival i Odense. Det har været spændende og mange har været interesseret i, hvad vi har
haft at sige om bierne. Du kan se mere på vores hjemmeside: www.nordfynbiavl.dk
------------------------Fjordens dag
Nordfynske biavlere deltager også i år i det årlige naturarrangement omkring Odense Fjord. Søndag
d. 9. september kan du møde Nordfyns Biavlerforening ude ved Klintebjerg, hvor der også vil være
mange andre spændende naturoplevelser og aktiviteter for både unge og ældre. Vil du vide mere om
Fjordens dag arrangementet, så klik her: www.fjordensdag.dk
-------------------------Oxalsyre
Har du husket at behandle dine bier mode varroa? Vil du købe oxalsyre gennem din biavlerforening,
så send en bestilling til Klaus Ankerstjerne på mail: ke@aigis.dk . Oxalsyren vil blive udleveret på
generalforsamlingen.
------------------------Med venlig hilsen
Bestyrelsen / Klaus Ankerstjerne
.....................................
Nyhedsbrev udsendt d. 2. oktober 2012:
Generalforsamling i din lokale biavlerforening
Kære medlem af Nordfyns Biavlerforening
Medlemmer af Nordfyns Biavlerforening indkaldes hermed til ordinær generalforsamling,
Tid: tirsdag d. 6. november kl. 18:30
Sted: Produktionsskolen, Odensevej 55 i Søndersø.
Program
Traditionen tro byder foreningen på suppe og det er muligt at købe øl, vin og sodavand. I løbet af

aftenen er foreningen vært ved en kop kaffe.
Generalforsamling
Efter generalforsamlingen afgøres det, hvem der har lavet årets bedste honning på Nordfyn. Der er
flotte præmier til de tre højst bedømte honninger. Vil du deltage i den årlige honningbedømmelse,
så indlever et glas honning med korrekt etikette til Klaus Ankerstjerne, Magtenbøllevej 78 i
Vissenbjerg senest søndag d. 21. oktober.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3, Fremlæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent til NFB
5. Forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelse og to suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer:
Jette Erichsen
genopstiller ikke
Mogens S. Larsen genopstiller ikke
Klaus Ankerstjerne genopstiller
Suppleant:
Peter Lundager
Knud Larsen

genopstiller
genopstiller

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor:
Julie Vilhelmsen

genopstilller

Revisorsuppleant:
Anne Mette Blaabjerg genopstiller
8. Eventuelt
Indkomne forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest fjorten dage før
generalforsamlingen.
Med håb om en god og fremadrettet generalforsamling,
mange venlige hilsner fra bestyrelsen
Oxalsyre: Husk at bestille oxalsyre, 2 dl. koster kr. 25,- og udleveres på generalforsamlingen.
Bestilling modtages via mail, der sendes til Klaus A. på ke@aigis.dk eller telefon: 20865492.
......................................
Nyhedsbrev udsendt d. 17. oktober 2012:
Generalforsamling, honningkonkurrence og oxalsyre
Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Her fremsendes en lille erindringsmail med tre små beskeder, som i allerede er blevet orienteret om
i den sidste nyhedsmail. Men gode beskeder kan godt tåle at blive sendt en ekstra gang, så her får i
dem igen.
Vores årlige generalforsamling afholdes i år tirsdag d. 6. november kl. 18:30 på produktionsskolen,
Odensevej 55 i Søndersø. Dagsorden og program kan læses på hjemmesiden www.nordfynbiavl.dk
Honning-konkurrencen afvikles i forbindelse med generalforsamlingen. Vil du deltage i
konkurrencen, så aflever et glas af din bedste honning med etikette til Klaus Ankerstjerne,
Magtenbøllevej 78, Magtenbølle, senest søndag d. 21. oktober. Der er flotte præmier til de tre
bedste honninger.
Det er også i år muligt at bestille oxalsyre, 2 dl. koster kr. 25,- og udleveres på generalforsamlingen.
Bestilling modtages via mail, der sendes til Klaus A. på ke@aigis.dk eller på telefon: 20865492.
På bestyrelsens vegne,
mvh.
Klaus Ankerstjerne
www.nordfynbiavl.dk
.......................................
Nyhedsbrev udsendt d. 19. november 2012:
Genralforsamling, bisnedkerens workshop ...
Kære medlem af Nordfyns Biavlerforening
Her er en hilsen fra din biavlerforening. Vi håber du og dine bier har det godt. Nedenfor modtager
du de sidste hotte nyheder fra Nordfynsk biavl.
----------------------------------Bisnedkerens workshop
Kasser, rammer, stader, værktøj og meget andet laver biavleren selv hjemme på sit værksted. I
denne work-shop 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.
Lørdag d. 1. december kl. 13:00 til 17:00 mødes vi på Ubberud Skole. Tag dit grej, dine tegninger
og gode ideer med, så planlægger vi, hvordan vi kan opstarte en workshop nogle aftener i februar
og marts. Bent Nielsen er snedker og vil kunne vejlede og hjælpe.
Tilmelding senest d. 29. november til Villy Christensen på mail: villychris2@mail.dk eller telefon:
65967832 / 23448612, hvor du også kan få flere oplysninger. Pris pr. gang er ca. kr. 50,- Er du
forhindret i at deltage i første møde, så kontakt alligevel Villy.
-----------------------------------Lær at brygge honningøl
Kunne du tænke dig at lave en stout, en ale, en pilsner eller en anden type øl med honning, så vil
ølbrygningens ædle kunst blive introduceret for interesserede lørdag d. 19. januar kl. 13:45 til kl.

16:00. Fjorten dage senere tapper vi øllet på flasker.
Vi har bestilt plads hos BrygSelv.dk på Energivej 38 i Odense Syd. Det koster ca. kr. 1500,- at lave
et bryg på næsten 50 liter og man er tre til fire personer om at lave et bryg.
Vil du være med til at brygge øl, så kontakt Klaus Ankerstjerne på telefon 20865492 eller mail:
ke@aigis.dk. Tilmelding skal ske senest søndag d. 2. december.
-------------------------------------Cremekursus
Vi har planer om at lave et creme-kursus, oplysninger om tid, sted m.m. kommer senere.
--------------------------------------Helle Sehested er ny formand
Til vores årlige generalforsamling var der stort fremmøde. Suppe, generalforsamling,
honningkonkurrence og behageligt samvær sammen med andre biavlere fik ca. halvdelen af
foreningens medlemmer til at komme til generalforsamling.
Antonia og Zofuz blev valgt ind i bestyrelsen. Og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende sådan
her:
Helle Sehested
Formand
Klaus Ankerstjerne Næstformand
Per Vestrup
Kasserer
Zofuz Knudsen
Sekretær
Honningkonkurrencen havde seksten deltagere og der var tæt løb mellem al den gode honning. Der
var flotte præmier til vinderne fra vores sponsorer Skovs biavl, Honninggården og Swienty.
Solens hjerte 1. præmie
Lars Stahl 2. præmie
Tina og Per 3. præmie
Læs mere om generalforsamlingen på hjemmesiden www. nordfynbiavl.dk
-------------------------------------Det var sidste nyt fra din biavlerforening, håber dine bier har det godt.
Mange hilsner fra
Bestyrelsen ved Klaus Ankerstjerne
.......................................
Nyhedsbrev udsendt d. 29. november 2012:
Bisnedkerens workshop og ølbrygning for biavlere
Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforeninger
Her i den kolde og mørke vintertid sender vi en lun lille mail til dig fra din biavlerforening.

Husk at på lørdag d. 1. december kl. 13:00 er der møde i bisnedkerens workshop på Ubberud skole.
Tag dit grej, dine tegninger og gode ideer med, så planlægger vi, hvordan vi kan opstarte en
workshop nogle aftener i februar og marts, hvor vi låner skolens træværksted og laver kasser,
rammer, stader, værktøj og meget andet til vores biavl.
Husk også at på søndag er der deadline for tilmelding til ølbrygning for biavlere. Lørdag d. 19.
januar kl. 13:45 mødes vi på brygselv.dk og prøver at lave honningøl.
På hjemmesiden kan du læse mere om de planlagte aktiviteter: www.nordfynbiavl.dk
Mange hilsner fra
Nordfyns Biavlerforening
........................................
Nyhedsbrev udsendt d. 16. december 2012:
Vintermøder 2013
Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening
Vi har fra pålidelig kilde hørt, at julemanden i år har besluttet, at juleaften afholdes d. 24. december.
Derfor har vi ingen planer om at afholde møder eller andre aktiviteter i biavlerforeningen på denne
dato
Til gengæld vil der allerede d. 16. januar blive afholdt det første vintermøde, som vi laver i
samarbejde med andre gode fynske biavlerforeninger. Emnet er Danmarks Biavlerforening nu og
fremover. Formand for DBF Ernst Haarder kommer til Søndersø og fortæller om status i DBF.
Alle vintermøderne koster mindre end et glas honning – kun 35,- kr. pr. person eksklusiv
forplejning. Møderne starter kl. 19:00 og slutter senest klokken 22.00, og tilmelding er ikke
nødvendig. Der tages forbehold for ændringer af programmet.
Hele programmet for årets vintermøder er tilgængelig på vores hjemmeside: www.nordfynbiavl.dk .
Du kan også hente programmet direkte fra dette link :
http://nordfynbiavl.dk/Programmer/Vintermoedeprogram_2013_v3.pdf
God jul og godt nytår til jer alle,
mange hilsner fra bestyrelsen i NBF

