
Nyhedsbreve udsendt i 2013:

23. december:

Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening 

Med denne mail modtager i årets sidste nyhedsbrev. Der har været 
storm/orkan to gange siden sidste nyhedsbrev, forhåbentlig klarede jeres 
bier sig gennem både Allan og Bodil.

Det er mørkt og koldt udenfor, men det er også jul og vi fejrer, at 
endelig bliver dagene længere og nætterne kortere. Bestyrelsen vil gerne 
sige tak for jeres opbakning og engagement i foreningens aktiviteter i 
det forgange år, og ønsker jer alle en rigtig god jul og et godt nytår.

Generalforsamling

Generalforsamlingen d. 12. november var velbesøgt. Vi har haft gang i 
mange aktiviteter i det forgange år, kunne Helle fortælle i sin 
beretning. Aktiviteter der både er med til at synliggøre biavl udadtil, 
men samtidig også er med til at skabe sammenhængskraft indadtil i 
foreningen. I sammensætningen af bestyrelsen var der en enkelt ændring, 
Knud Larsen valgte at udtræde som suppleant, og Gert Skovgaard blev 
valgt ind i stedet for Knud.

Honningkonkurrencen er også en fast del af generalforsamlingen. Og i år 
var der også mange deltagere. De tre vindere blev:
1. præmie: Lena og Christian Jørgensen
2. præmie: Villy Christensen
3. præmie: Gert Skovgaard

I forbindelse med vores jubilæum udgav vi jubilæumsbogen "Biavl på 
Nordfyn". Bogen blev præsenteret på generalforsamlingen og for dem der 
endnu ikke har købt den, så er der stadig enkelte eksemplarer tilbage, 
som kan købes hos Helle Sehested eller via hjemmesiden www.historia.dk.

Der blev også indsamlet penge til bogudgivelsen på generalforsamlingen, 
gennem en auktion, et lotteri og flere frivillige bidrag. Tak for jeres 
bidrag, alt sammen lunede og har bidraget til, at vi kunne realisere 
bogen, der er en fortælling om biavl på Nordfyn gennem tiderne.

På vores hjemmeside kan du hente en kopi af 
generalforsamlingsdokumenterne eller klik på følgende links:
Beretning 2013 <http://nordfynbiavl.dk/Arkiv/formandsberetning2013.pdf>
Referat 2013 <http://nordfynbiavl.dk/Arkiv/ReferatNBFgeneralforsamling2013.pdf>
Regnskab for 2013<http://nordfynbiavl.dk/Arkiv/Regnskab%20NBF%2001%2010%202012%20til
%2030%2009%202013.pdf>
Budget for 2014. <http://nordfynbiavl.dk/Arkiv/Budget%202013%20-%202014.pdf>



Vintermøder 2014 

Programmet for årets vintermøder, som vi holder sammen med de 4 andre 
biavlerforeninger på den nordlige del af Fyn er nu udkommet, og er 
vedhæftet dette nyhedsbrev. Det første møde er allerede den 9. januar, 
og det næste, som Nordfyns Biavlerforening står for, finder sted tirsdag 
den 28. januar. Du kan også vinterprogrammet fra dette link: 
vinterprogram 2014  <http://nordfynbiavl.dk/Programmer/vintermoedeprogram2014.pdf>

Hvert vintermøde 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 undtagen det 
første møde. Der tages forbehold for ændringer af programmet.

Vintermøde torsdag d. 9. januar kl. 19:00 i Odense:

Asger Søgaard Jørgensen - Apimondia 2013 og pollens betydning for bierne 

Mødet i Odense er i Historiens hus (Stadsarkivet) nabo til Domkirken, 
det er en oplevelse værd, et af Odenses gamle huse med masser af historie.

Tilmelding senest 6. januar til Lene og Erik Christensen på telefon 6597 
8075 eller 2343 6243.
Sted: Stadsarkivet, Klosterbakken 1, Odense

Begynderkursus for nye biavlere

Vores populære begynderkursus afholdes atter i år med de tre erfarne 
instruktører: Lars Friis, Lars Fischer og Bent Povlsen. Kurset starter 
mandag d. 10. marts og forløber over fem aftener samt en lørdag 
formiddag i bigården.

Der vil også blive iværksat en mentor-ordning, så de nye biavlere kan få 
lidt hjælp i starten. Kurset er gratis, men det er en betingelse for at 
deltage i kurset, at man er medlem af Danmarks Biavlerforening og 
Nordfyns Biavlerforening.

Kender du en som gerne vil starte som biavler, så klik ind på vores 
hjemmeside og læs mere: http://nordfynbiavl.dk/begynder.html.

Men vær hurtig - der er allerede mange tilmeldinger.

Snedker-workshop for biavlere - lørdag d. 8. februar kl. 13:00

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. 8. 
februar 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.

AOFkursus i madlavning med honning

AOF Nordfyn afholder 2 "madlavningsaftener" i januar og februar. Første 
aften vil vi vise, hvordan bagning med Honning giver flotte og nye 
smagfulde oplevelser. Anden aften vil være en aften med drikkevarer, 
hvor honning er anvendt i stor stil til hvert enkelt produkt. Mjød er 
f.eks. gæret honning og øl kan laves på honning.

Lær det selv, og gør det selv, efter 2 levende foredrag med og om 
honning. Mødetid i skolekøkkenet kl. 17:45 alle aftener, og vi slutter 
kl. 21:45.

Onsdag d. 15. januar, skolekøkkenet i Slettens skole i Otterup, hvor vi 
bager.

Onsdag d. 12. februar, skolekøkkenet i Slettens skole i Otterup, hvor vi 
smager og laver forskellige drikkeprodukter.

Honning til disse kurser leveres af bierne, der har til huse på taget af 
First Hotel Grand i Odense.
Kok er: Casper Madsen, Køkkenchef, First Hotel Grand, Odense
Deltagerbetaling vil for hver aften være ca. 125,- pr. voksen person + 
produkt forbrug.
Tilmelding til Mogens Jørgensen fra AOF på tlf.: 6596 4911 eller mail: 
aof-nordfyn@os.dk
Ret til ændringer af sted og tid forbeholdes.

Sensorikkursus og lysstøbningskursus

Vi har planer om at lave et kursus i sensorik og et kursus i støbning af 
vokslys. Disse to kurser er i planlægningsfasen. Detaljer om tid, sted, 
pris, omfang og kursusindhold kommer senere.

Biavl på Nordfyn

Vandreudstillingen om biavl på Nordfyn har været på Otterup bibliotek i 
november måned. Og i januar skal udstillingen videre til det næste stop 



på Nordfyn, som er Søndersø bibliotek. Fra mandag d. 6. januar og tre 
uger frem er det muligt at se udstillingen, som fortæller historien om 
de gamle biavlerforeninger på Nordfyn, og viser gamle billeder og gamle 
ting med tilknytning til biavlen.

Trekantens biavlskonference

Lørdag d. 1. februar afholder fire lokale biavlsforeninger omkring 
trekantsområdet (biavlsforeningerne fra Kolding, Vejle, Fredericia og 
Vestfyn) en biavlskonference. Konferencen er et heldagsarrangement, der 
starter lørdag kl. 9:30 og slutter kl. 16:00.

Program:
Biernes fødegrundlag ved Asger Søgaard
Sensorik og afsætning ved Karin Gutfelt
Honning og honningbehandling ved Klaus Langschwager
Nyt fra biernes verden ved Axel Michelsen

Pris for dette flotte arrangement: kr. 235,- som skal indbetales senest 
d.  25. januar.

Vil du vide mere, så klik ind på dette link:
http://www.koldingbiavl.dk/biavlskonference.html

Det var alt i denne omgang,
endnu engang god jul og godt nytår til jer alle
fra bestyrelsen i Nordfyns Biavlerforening

4. november:

Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Jubilæumsaktiviteter har præget efteråret. D. 19. oktober afholdt vi en 
jubilæumsfest på restaurant Ditlevsdal i Morud. Et rigtig hyggeligt 
arrangement, med mange gode indslag: Solens Hjerte leverede et flot 
musikalsk bidrag, blandt talerne var borgmesteren fra Nordfyns kommune, 
Bent Povlsen, Helle Sehested og Lars fortalte om turen til Apimonda, 
hvor Lars, Antonia og Zofuz fik sølvmedalje for deres honning. Billeder 
fra festen ligger på hjemmesiden, følg dette link: http://galleri.nordfynbiavl.dk/#!album-35

Generalforsamlingen. som vi afholder om en uge, vil også være præget af 
jubilæet. Det er jo kendetegnende, at vores generalforsamlinger er 
spændende og er et tilløbsstykke. I år er den også sammensat, så den 
bliver noget ganske særligt.

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

Biavl på Nordfyn 



Nordfyns Biavlerforening er alsidig og kan nu også skrive bogudgiver på 
visitkortet. I anledning af vores 25 års navnejubilæum udgives bogen 
"Biavl på Nordfyn" på generalforsamlingen.

Bogen formidler fortællingen om nordfynsk biavl. En fortælling vi har 
gravet frem ved at nærlæse gamle foreningsprotokoller og de første numre 
af Tidsskrift for Biavl fra 1800-tallet. Vi har også interviewet en 
række biavlere og vi gør rede for, hvad der er særlig kendetegnede for 
Nordfyns Biavlerforening. Og så har vi modtaget et par gode tekster fra 
skribenter udenfor redaktionsgruppen.

Det er blevet til en fortælling om engagement og fascination i vores 
fælles interesse i biavl. En næsten uundværlig bog på 98 sider, der kun 
koster kr. 100,-

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

Generalforsamling 2013

Generalforsamlingen afholdes i år tirsdag d. 12. november kl. 18:30 på 
Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55 i Søndersø.

Traditionen tro starter vi med en god portion suppe, som 
Produktionshøjskolen har lavet. Herefter afvikles selve 
generalforsamlingen.

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 fastsættelse af kontingent for det kommende år til NBF
5. Forslag fra medlemmer. Der er ikke indkommet forslag
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

   Erik Larsen: Modtager genvalg
   Helle Sehested: Modtager genvalg
   Palle Brink Larsen: Modtager genvalg
   Per Vestrup: Modtager genvalg

Suppleanter:

   Knud Larsen: Modtager ikke genvalg
   Peter Lundager: Modtager genvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor på valg:

   Ib Homgaard



Revisorsuppleant på valg:

   Anne Mette Blaabjerg

8. Eventuelt

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

Honningkonkurrence - du kan nå det endnu 

Efter generalforsamlingen vil der igen i år være konkurrence om 
foreningens bedste honning. Vi har forlænget indleveringsfristen, så 
honning til honningkonkurrencen kan indleveres enten hos Erik Larsen, 
Engvej 4, 5462 Morud, Peter Lundager, Fjellerupvej 2, 5463 Harndrup 
eller Helle Sehested, H.C.Andersensgade 16, 5000 Odense C, senest 
onsdag d. 6. november. 

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

Oxalsyre 

Det er også i år muligt at bestille oxalsyre. 2 dl. koster kr. 20,- og 
udleveres på generalforsamlingen. Bestilling modtages via mail, der 
sendes til Klaus A. på ke@aigis.dk eller på telefon: 20865492.

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

Udstilling på bibliotekerne 

I anledning af jubilæet synliggøres biavl på Nordfyn med en 
vandreudstilling, som kommer rundt på de nordfynske biblioteker. 
Udstillingen fortæller om biavl på Nordfyn, med særlig vægt på den 
historiske vinkel.

I uge 46 og 47 vises udstillingen på Otterup Bibliotek.
I uge 3, 4 og 5 er udstillingen på Søndersø Bibliotek.
I uge 6, 7 og 8 forventer vi at udstillingen kommer til biblioteket i 
Bogense

-----------

Og sidste nyt

I dag er der en flot reportage med Mads Harboe fra Hindevad og hans bier 
i Fyens Stiftstidende. Iflg. sædvanligvis pålidelig kilde, så kommer der 
også noget i Nordfynsposten om Mads og hans biavl.

Det var alt fra os til jer i denne omgang. Håber jeres bier har det godt 
og klarede blæsevejret i mandags.

Med venlig hilsen fra



bestyrelsen

13. oktober:

Til Medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Så er der nedtælling til jubilæumsfesten på lørdag. Der er stadig 
enkelte pladser tilbage. Du kan nå at tilmelde dig til Per eller Antonia 
senest på tirsdag. Der er planlagt et brag af en fest, som omfatter en 
hyggelig brunch, sang og musik af VoicEnergy, taler af borgmesteren fra 
Nordfyns kommune og forhenværende formand Bent Poulsen, konkurrencer, 
kaffe og kage samt masser af dejligt samvær i hinandens selskab.

Lørdag d. 19. oktober 2013 kl. 12:00 til ca. 17:00
på restaurant Ditlevsdal, Tokerodvej 24 i Morud
Pris: kr. 250,- pr. deltager for hele arrangementet - inkl. "frokost og 
kaffebord"

Tilmelding: kasserer Per Vestrup på telefon 6591 2424 eller mail: 
pedersen.vestrup@nal-net.dk. Eller til Antonia Kløvedal på telefon 6060 
3665 eller mail: an2nia@hotmail.com.

For 25 år siden skiftede Skovby Herreds Biavlerforening og Otterup og 
omegns Biavlerforening navn til det mere mundrette: Nordfyns 
Biavlerforening. Det skal fejres, derfor arrangerer vi denne 
jubilæumsfest. Vi håber, du vil være med til at fejre foreningens 25 års 
navnejubilæum.

Mange hilsner fra
Bestyrelsen
Nordfyns Biavlerforening

4. oktober:

Til Medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

I morgen lørdag d. 5. oktober er det sidste chance for at tilmelde sig 
jubilæumsfesten lørdag d. 19. oktober. Der er planlagt et brag af en 
fest, som omfatter en hyggelig brunch, sang og musik af VoicEnergy, 
taler af borgmesteren fra Nordfyns kommune og forhenværende formand Bent 
Poulsen, konkurrencer, kaffe og kage samt masser af dejligt samvær i 
hinandens selskab.

Lørdag d. 19. oktober 2013 kl. 12:00 til ca. 17:00
på restaurant Ditlevsdal, Tokerodvej 24 i Morud
Pris: kr. 250,- pr. deltager for hele arrangementet - inkl. "frokost og 
kaffebord"



Tilmelding: senest d. 5. oktober 2013 til kasserer Per Vestrup på 
telefon 6591 2424 eller mail: pedersen.vestrup@nal-net.dk. Betaling 
bedes indbetalt på konto: 6866-0001028388 Nordfyns Bank.

For 25 år siden skiftede Skovby Herreds Biavlerforening og Otterup og 
omegns Biavlerforening navn til det mere mundrette: Nordfyns 
Biavlerforening. Det skal fejres, derfor arrangerer vi denne 
jubilæumsfest. Vi håber, du vil være med til at fejre foreningens 25 års 
navnejubilæum lørdag d. 19. oktober.

Mange hilsner fra
Bestyrelsen
Nordfyns Biavlerforening

25. september:

Til medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Sikke en sommer vi har haft i år. Der har været mange bolde i luften. 
Foruden fire spændende og velbesøgte sommermøder samt deltagelse i 
offentlige arrangementer, som vi plejer har vi har deltaget i følgende 
nye aktiviteter: Biens Dag, Søndersø Høstmarked, Åbent Landbrug og en 
udstilling på Søndersø bibliotek om "Biavl i dag". Og så er vi ved, at 
arrangere en jubilæum som omfatter et jubilæumsskrift og et brag af en 
jubilæumsfest d. 19. oktober på restaurant Ditlevsdal for alle medlemmer 
af Nordfyns Biavlerforening.

Heldigvis er vi en forening med mange engagerede medlemmer, som gerne 
vil bidrage til det høje aktivitetsniveau. Så derfor har vi mulighed for 
at lave mange aktiviteter til gavn for foreningen og biavlen.

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

Jubilæumsfest 

Husk at tilmelde dig jubilæumsfesten, der er stadig flere ledige 
pladser. Arbejdsgruppen har planlagt et brag af en fest, som omfatter en 
hyggelig brunch, sang og musik af VoicEnergy, taler af borgmesteren fra 
Nordfyns kommune og forhenværende formand Bent Poulsen, konkurrencer, 
kaffe og kage samt masser af dejligt samvær i hinandens selskab.

Lørdag d. 19. oktober 2013 kl. 12:00 til ca. 17:00
på restaurant Ditlevsdal, Tokerodvej 24 i Morud
Pris: kr. 250,- pr. deltager for hele arrangementet - inkl. "frokost og 
kaffebord"

Tilmelding: senest d. 5. oktober 2013 til kasserer Per Vestrup på 
telefon 6591 2424 eller mail: pedersen.vestrup@nal-net.dk. Betaling 



bedes indbetalt på konto: 6866-0001028388 Nordfyns Bank.

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

Indkaldelse til generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening 

Hermed indkaldes du til generalforsamling, tirsdag d. 12. november kl. 
18:30 på Produktionshøjskolen 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 fastsættelse af kontingent for det kommende år til NBF
5. Forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

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

Inden generalforsamlingen serveres traditionen tro suppe. Traditionen 
tro vil der igen i år være konkurrence om foreningens bedste honning. 
Der er 2 kategorier: Almindelig honning og specialhonning, f.eks. 
presset honning og flydende honning. Honning til honningkonkurrencen 
skal indleveres enten hos Erik Larsen, Engvej 4, 5462 Morud, Peter 
Lundager, Fjellerupvej 2, 5463 Harndrup eller Helle Sehested, 
H.C.Andersensgade 16, 5000 Odense C, senest søndag d. 27. oktober. 
Honningen kan også indleveres i f.m. jubilæumsfesten

mvh. bestyrelsen

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

Hvordan skal pengene bruges? 

På generalforsamlingen skal vi tage stilling til det kommende års 
budget. I bestyrelsen har vi diskuteret, om vi skal investere i nyt 
udstyr og redskaber. For at blive bedre afklaret, har vi besluttet at 
lave en spørgeskemaundersøgelse, som skal afdække i hvilket omfang 
foreningens udstyr bliver brugt og hvilket behov vi har for at købe nyt 
udstyr.

Vi håber, at rigtig mange vil besvare spørgsmålene, som i svarer på ved 
at klikke på dette link: Spørgeskema 
<http://iprix.dk/index.php?
SMExt=SMSurvey&SMSurveyForm=survey&SMSurveyId=05d1feeb76a541ec3d0f3e454970d54d
>



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

Basiskursus i Biavl 

Weekenden d. 9. og 10. november samt weekenden d. 11. og 12. januar.
På Dalum Landbrugsskole i Odense.
Pris: kr, 3800,-
Tilmelding og yderligere information: Majken Helsgaard på telefon 
66132130 eller mail: mh@dalumls.dk

Kurset henvender sig til biavlere der har gennemgået begynderkurset i 
den lokale biavlerforening. Kurset gennemgår biernes anatomi og 
fysiologi, samspillet mellem bier og blomster, biernes produkter og 
bekæmpelse af skadegørere.

Kurset er arrangeret af de fem biavlerforeninger samt 
NaturErhverstyrelsen og Dalum Landbrugsskole. Underviserne omfatter 
bl.a. Flemming Vejsnæs, Axel Michelsen, Per Kryger, Jakob Germundsson 
samt andre kvalificerede undervisere fra biavlsbranchen.

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

Efterårsmarked i Bogense 

Vi har fået en henvendelse fra Bogense Handelsstandsforening om, at de 
afholder efterårsmarked fredag d. 18. oktober kl. 10:00 til 17:00. 
Temaet er Middelalder og der er også plads til biavlere. Er du 
interesseret, så kontakt Klaus Ankerstjerne på tlf. 20865492 eller mail 
ke@aigis.dk senest på mandag d. 30. september.

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

Det var alt fra bestyrelsen i denne omgang,
mange hilsner fra
Nordfyns Biavlerforening

14. august:

Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Jeres bier har forhåbentlig haft travlt i sommerens løb, så i har fået 
slynget en masse honning. I juli blev det endelig varmt og solrigt, der 
var ingen undskyldning for bierne til at sidde inde i staderne og holde 
vejrlig.

I løbet af sommeren har flere medlemmer af foreningen deltaget i Åben 
Bigård-dag, Honning-jordbærdag og til Rosenfestivalen i Bogense. Og på 
lørdag skal vi deltage i Blomsterfestivalen i Odense.



Vores forening er i år meget efterspurgt til forskellige arrangementer. 
Det vil vi i bestyrelsen gerne støtte op om, så vi kan sprede viden om 
biavl og honning så meget så muligt.

I september deltager vi i yderligere tre arrangementer. Fjordens Dag d. 
8. september og Høstmarked i Søndersø d. 7. september, der er et nyt 
arrangement, du kan læse mere om fra dette link : 
www.nordfynbiavl.dk/hoestmarked_soendersoe_20130907.pdf 
<http://www.nordfynbiavl.dk/hoestmarked_soendersoe_20130907.pdf> . 
"Åbent Landbrug" har også kontaktet os og vil gerne have nogle biavlere 
ud og sælge honning på Enemærket ved Otterup søndag d. 15. september.

Kontakt Helle Sehested på hsehested@mail.dk <mailto:hsehested@mail.dk> 
hvis du gerne vil være med til et af arrangementerne.

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

Sommermøde:
Mandag den 19. august kl. 19.00

Biavl i byen og "Biavlerhistoriens Helte"

Sted: Hotel Grand i Odense, hovedindgangen i Jernbanegade.

Aftenens arrangement afholdes på Hotel Grand Odense, hvor der bliver 
mulighed for at se ægte by-biavl. Vi tager op i 6. sals højde og besøger 
Odenses højst beliggende bigård, på taget af Hotel Grand.

Nede igen vil Antonia Kløvedal, Lars Fischer og Zofuz Knudsen i 
"Glassalen" på Grand Hotel fortælle om deres erfaringer med at holde 
bier i byen.

Efter kaffen vil Lars Fischer, med sit foredrag om "Biavlerhistoriens 
Helte", fortælle os om store og farverige biavlspersonligheder, der 
gennem tiden har udvidet vores horisont og skabt fundamentet for moderne 
biavl.

Hotel Grand er vært denne aften og har været så generøse at invitere på 
kaffe og kage.

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

Blomsterfestival i Odense lørdag d. 17. august

I år har vi vores stand på Blomsterfestivalen på Vestergade, foran den 
lukkede urforretning Amberg lige overfor turistbureauet ved Flakhaven.

Har du tid, så kig forbi og  giv et nap med.

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



25 års jubilæumsfest

Nordfyns Biavlerforening holder jubilæum,
Tid: Lørdag d. 19. oktober kl. 12:00 til 17:00
Sted: Ditlevsdal i Morud
Pris: kr. 250,- pr. deltager inkl. frokost og kaffe

Helt tilbage i 1880 etablerede biavlere en lokal biavlerforening på 
Nordfyn, men vi fejrer, at det er 25 år siden, vi skiftede navn til 
Nordfyns Biavlerforening.

Festudvalget (Knud, Antonia og Zofus) har lavet et flot program for 
jubilæet og udsender invitation med godt gammeldags postbud i starten af 
september.

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

Udstilling på Søndersø bibliotek

Vi laver en udstilling om "Biavl i dag". Udstillingen kan ses fra d. 26. 
august til d. 7. september på Søndersø Bibliotek. Udstillingen afsluttes 
med høstmarked, som er omtalt ovenfor.

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

Videoer fra Moesbi

På sommermødet d. 17. juni hos Jakob, havde vi besøg af Jan Sæther fra 
Moesgaard Biselskab for Holistisk Biavl. Han havde forberedt et godt og 
spændende oplæg, men glemte at oplyse om de mange videoer om biavl, de 
har lavet i Moesgaard Biselskab. Vil du vide mere om deres 
anbefalelsesværdige videoer, så klik ind på dette link: www.moessbi.dk 
<http://www.moessbi.dk/>

Det er også muligt at melde sig ind i Moesgaard Biselskab som 
støttemedlem (kræver at man er DBF-medlem) for 110 kr. om året. Som 
støttemedlem får man hver 14. dag en aktuel video om, hvad man skal være 
opmærksom på, når man passer bier. Der er også en PDF-fil af de 
Powerpoint Jan Sæther viste på mødet. Samtidig ligger der videoer og 
PDF-filer om andre birelevante emner.

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

Det var alt i denne omgang,
mange hilsner fra
bestyrelsen for Nordfyns Biavlerforening

10. juni:



Nordfyns Biavlerforening

Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Vi håber jeres bier har det godt og har samlet en masse honning. I Fyens 
Stiftitidende er forsidehistorien søndag d. 9. juni: "Bien er i krise". 
Rolf fra DBF udtaler, at landbruget dyrker afgrøder, der ikke blomstrer 
og som bierne ikke kan hente føde hos. Dermed sætter Fyens Stiftstidende 
fokus på bierne, kun en uge før vi afholder "Biernes dag" søndag d. 16. 
juni fra kl. 13:00 til 17:00. Syv steder i det nordfynske er der åben 
bigård, hvor vi fortæller om honning, bier og biavl. På vores hjemmeside 
kan du se mere om arrangementet: www.nordfynsbiavl.dk

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

Mandag den 17. juni kl. 19.00 

Besøg hos Jakob Jensen og foredrag med Jan Sæther 

Sted: Ormehøjvej 1, Rostrup 5485 Skamby

I 2010 havde vi også et sommermøde hos Jakob. Desværre druknede besøget 
i regn, og vi fik ikke set Jakobs bier. Derfor besøger vi nu Jakob igen 
og håber på bedre vejr!

Efter at have set og hørt om Jakobs bier, kører vi til 
Produktionshøjskolen i Søndersø, hvor Jan Søther vil holde et oplæg om 
bier. Jan skriver: "Bier har kun en kubikmilimeter hjerne, så den kan 
ikke lære noget af os, men vi kan lære noget af den!" Jan vil også komme 
ind på biernes fantastiske højtudviklede sociale samfundsstruktur.

Jan har været medlem af DBF's bestyrelse, er medstifter af Moesgård 
Selskab for Holistisk Biavl og en meget engageret fortæller!

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

Honning-jordbærdag 

I år afholdes Honning-jordbær-dagen lørdag d. 29. juni. Og ganske som vi 
plejer har Nordfyns Biavlerforening en plads på torvet i Odense, hvor vi 
fortæller om bierne og sælger nyslynget flydende honning.

Har du tid og lyst, så kan vi altid bruge en ekstra frivillig til at 
udbrede kendskabet til bier og honning. Kontakt Helle på tlf. 2015 3782 
eller mail _hsehested@mail.dk <mailto:hsehested@mail.dk>_ , hvis du vil 
vide mere.



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

Reserver foreningens honningslynge

På vores hjemmeside kan du reservere honningslyngen. For at få adgang 
til reservationskalenderen, skal du bruge følgende login-oplysninger:

Brugernavn: medlem

Adgangskode: manfb

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

Det var alt fra Nordfyns Bivlerforening i denne omgang,
giv jeres bier en krammer fra os
mange hilsner fra bestyrelsen

15. maj:

Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Vi sender jer en lille hilsen med nyt fra nordfynsk biavl. I mandags
havde vi sommerens første sommermøde. Mange tak til Annette og Edmund
for deres gæstfrihed og for, at vi måtte besøge dem i Hesbjerg. Det var
også en veloplagt oplægsholder, vi havde besøg af. Karin fortalte om
markedsføring og mikrovirksomhed. Det blev et velbesøgt sommermøde,
afholdt et spændende sted og med en interessant oplægsholder.

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

Dronningeavlskursus

De sidste brikker er faldet på plads for dronningeavlskurset. Vores
erfarne og rutinerede dronningeavler, Helle Theodorsen, har sagt ja til at
være instruktør på kurset. Indholdet for kurset er lagt fast og
kursusplanen er lagt ud på vores hjemmeside under "Møder og kurser". Her
er et link til kursusplanen: www.nordfynbiavl.dk/activities.html

Kurset er åbent for alle, men medlemmer af Nordfyns Biavlerforening har
fortrinsret.

Tid: første kursusaften er torsdag d. 30. maj kl. 18:30. Herefter afholdes
kurset på følgende tidspunkter - 8. juni kl. 9:30, 13. juni kl. 18:30,
20. juni kl. 18:30 og d. 8. juli om eftermiddagen.



Sted: Jesper Ussing fra Otterup har tilbudt at lægge hus til kurset.

Pris: kr. 350,- for medlemmer af Nordfyns Biavlerforening. kr. 500,- for
ikke medlemmer.

Tilmelding: vil du deltage i kurset, så send en mail til Peter Lundager:
peter@lundager.info

Tilmeldingsfrist: onsdag d. 22. maj er sidste chance for at tilmelde sig
kurset. Efter den 22. maj vil interesserede, der ikke er medlem af
Nordfyns Biavlerforening, få mulighed for at komme med på kurset, i den
rækkefølge de har tilmeldt sig, hvis der er ledige pladser.

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

Biernes Dag

Biernes Dag er tænkt som et "Åben bigård arrangement", hvor biavlere på
Nordfyn åbner deres bigårde, så interesserede kan se, hvordan vi holder
bier, høre om bier og få smagsprøver på honning. "Biernes Dag" er
planlagt til søndag d. 16. juni.

På den vedhæftede fil kan du læse mere om "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.

Biernes dag

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

Mange hilsner fra
Bestyrelsen
Nordfyns Biavlerforening

10. maj:

Kære medlem af Nordfyns Biavlerforening

Årets første sommermøde er på mandag.

D. 16. juni afholder vi "Biernes dag".

Arrangementerne er eksempler på formidling af viden om biavl, dels til 
medlemmerne af Nordfyns Biavlerforening og dels til alle andre, der bare 
er nysgerrige og interesserede. Formidling af viden er en vigtig opgave 
for foreningen.



Et helt andet eksempel på formidling af viden og information er Danmarks 
Biavlerforenings stadevægte. De fortæller os om biernes træk og det er 
vigtig viden. Du kan følge med på DBFs hjemmeside, se her : 
http://biavl.volatus.de/bsm0/BSM.html# Men nu mangler stadevægten i 
Odense en ansvarlig til at passe den. Er du interesseret i at passe en 
stadevægt, så kontakt Klaus Ankerstjerne på ke@aigis.dk.

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

Sommermøde

Husk årets første sommermøde:

Mandag den 13. maj kl. 19.00

Besøg hos Edmund og Anette på Hesbjerg og oplæg ved månedens skribent

Sted: Hesbjergvej 50, 5491 Blommeslyst

Edmund og Anette fra Hesbjerg fik deres første bier sidste år. De vil 
fortælle om opstarten af deres biavl, og vi skal se deres bier. Derefter 
går vi i Fælleshuset på Hesbjerg, hvor vi får kaffe.

Efter kaffen vil Karin Gutfelt Jensen, månedens skribent i Tidsskrift 
for Biavl, fortælle om sin måde at holde bier på. Karin vil komme ind på 
arbejdet med bier, honning og honningsalg. Dernæst fortæller Karin om 
sin mikro-virksomhed med bier og honning og de tanker og visioner hun og 
hendes mand har gjort sig ved opstart og drift af så lille en 
virksomhed. Er det overhovedet muligt at leve af mikro-produktion?

Karin er også bogaktuel med: "Smagen af Honning". Det er ".. en rigtig 
fin, inspirerende og informativ bog ... bør være fast inventar i enhver 
honningsalgsbod." skriver Rolf T. Theuerkauf i sin anmeldelse i 
Tidsskrift for Biavl April 2013. På sommermødet vil det være muligt at 
købe bogen for kr. 99,- kontant.

Deltagelse i sommermøderne er gratis, men kaffen koster kr. 50,-. Tag 
gerne din nabo eller andre interesserede med til mødet.

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

Biernes Dag 

Vi vil synliggøre biavl på Nordfyn gennem et nyt tiltag. Biernes Dag er 
tænkt som et "Åben bigård arrangement", hvor biavlere på Nordfyn åbner 
deres bigårde, så interesserede kan se, hvordan vi holder bier, høre om 
bier og få smagsprøver på honning. "Biernes Dag" er planlagt til søndag 
d. 16. juni.



Nordfyns Biavlerforening sørger for, at arrangementet annonceres i 
lokale medier og andre steder, men det er den enkelte biavler, eller 
eventuelt flere biavlere sammen, der selv 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 <mailto:hsehested@mail.dk>_.

Biernes dag

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

Reserver foreningens honningslynge

På vores hjemmeside kan du reservere honningslyngen. For at få adgang 
til reservationskalenderen, skal du bruge følgende login-oplysninger:

Brugernavn: medlem

Adgangskode: manfb

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

Det var ordene fra din lokale biavlerforening. Vi håber at se dig til 
foreningens aktiviteter i løbet af sommeren.

Mange hilsner fra

Bestyrelsen for Nordfyns Biavlerforening

6. maj:

Vil du holde åbent hus i din bigård på Biernes Dag?

Bestyrelsen for Nordfyns Biavlerforening har besluttet at arrangere 
"Biernes Dag" søndag den 16. juni. På det tidspunkt er bierne godt i 
gang, og alle har forhåbentlig slynget den første honning eller kan 
måske slynge den dag.

Formålet med "Biernes Dag" er at fremme interessen for biavl og for 
honning og få endnu flere til at blive biavlere og/eller købe honning.



Vi håber, at mange medlemmer af Nordfyns Biavlerforening vil bakke op om 
initiativet og har lyst til at vise deres bigård frem. Hvis du ikke selv 
vil åbne din bigård, kan du melde dig som medhjælper. Måske er der en af 
dine kolleger, der mangler en hjælper. Kontakt Helle (se 
kontaktinformationer neden for), hvis du er interesseret i at blive 
hjælper eller få en hjælper.

Hvad skal du gøre?

Holde din bigård åben søndag den 16. juni mellem kl. 13 og 17.

Sætte et skilt, eller en anden markering, ud til vejen for at gøre 
opmærksom på, at bigården er åben. NBF laver nogle laminerede skilte i 
A3-størrelse, som du er velkommen til at låne. På skilte står "Åben 
bigård". Hvis du vil låne et skilt, skal du give besked til Helle senest 
den 26. maj.

Overvej, om du vil slynge honning på "Biernes Dag". Det giver endnu mere 
at se på for de besøgende, mere at fortælle om, og måske kan børnene 
prøve at skrælle, slynge eller tappe honning i et glas, som de evt. 
efterfølgende kan købe.

Giv smagsprøver på din honning. Hvis du ikke selv har teskeer eller 
andet til smagsprøverne, har NBF købt nogle "ispinde", som du kan få op 
til 100 af. De bestilles også hos Helle.

Uddel evt. opskrifter med honning. De findes bl.a. på DBF's og på NBF's 
hjemmeside. Du kan også dele smagsprøver ud på f.eks. honningkage og 
honningis.

Ha' gerne ekstra slør eller ekstra bidragter parat.

Tænk over parkeringsforhold!

Hvad gør Nordfyns Biavlerforening? 

Sørger for annoncering

    Sender pressemeddelelse til lokalaviserne i området, til Fyns
    Stiftstidende, TV-Fyn og Radio Fyn.

    Får "Biernes Dag" med i arrangementsoversigter i bl.a. Fyns
    Stiftstidende og lokalaviserne.

  



    Får arrangementet med på forskellige hjemmesider, hvor arrangementer
    bliver annonceret, f.eks. KultuNaut.

    Annoncerer på NBF's hjemmeside.

    Annoncerer på DBF's hjemmeside.

Udlåner materiel

Foreningen råder over forskelligt materiel, plancher, 2 
observationsstader og 10 bidragter. Det er du velkommen til at låne, 
efter "Først til Mølle-princippet". Materialet bookes via NFB's 
hjemmeside. Hvis du ikke har internetadgang, kan du ringe til Palle 
Brink Larsen på tlf. 41 25 48 38. Så vil Palle booke for dig.

Laver skabelon til løbeseddel

NBF laver et udkast til en løbeseddel, som du kan tilpasse til din 
bigård og hænge op i butikker i nabolaget eller dele ud på f.eks. din 
arbejdsplads.

Vil du gerne vise din bigård frem på "Biernes Dag", så kontakt Helle 
Sehested tlf. 2015 3782 eller e-mail _hsehested@mail.dk 
<mailto:hsehested@mail.dk>_senestden 26. maj.

Biernes dag

23. april:

Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Jeres bier har forhåbentlig klaret sig gennem den lange og kolde vinter. 
Den regnefulde sommer i 2012 efterfulgt af den lange vinter har medført 
et større bitab i år end sædvanlig. Men nu er det forår og bierne har 
været ude og besøge eranthis, krokus, pil og andre af de gode biplanter.

Det er også tid til, at biavlerne kommer ud. I Nordfyns Biavlerforening 
har vi planlagt sommerprogrammet, som er vedhæftet denne mail. Fire 
spændende møder du ikke må gå glip af.

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

Frivillige søges

I løbet af sommeren fortæller Nordfyns Biavlerforening om biavl ved 



forskellige arrangementer, som er listet op nedenfor.

Vi kan altid bruge en ekstra frivillig biavler til at udbrede kendskabet 
til bier og honning. Samtidig er det 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 tovholderne på listen nedenfor:

Lørdag d. 29. juni Honning-jordbærdag på torvet i Odense.

Kontaktperson: Helle Sehested tlf. 2015 3782, mail _hsehested@mail.dk 
<mailto:hsehested@mail.dk>_

Lørdag d. 3. og søndag d. 4. august Rosenfestivalen på Torvet i Bogense.

Kontaktperson: Palle Brink Larsen tlf. 4125 4838, mail 
_berta@barskeberta.dk <mailto:berta@barskeberta.dk>_

Lørdag d. 17. august Blomsterfestivalen i Odense.

Kontaktperson: Antonia Kløvedal tlf. 6060 3665, mail _an2nia@hotmail.com 
<mailto:an2nia@hotmail.com>_

Søndag d. 8. september Fjordens Dag i Klintebjerg.

Kontaktperson: Erik Larsen tlf. 2022 7509, mail _boge@morudnet.dk 
<mailto:boge@morudnet.dk>_

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

Sommermøde

Husk årets første sommermøde:

Mandag den 13. maj kl. 19.00

Besøg hos Edmund og Anette på Hesbjerg og oplæg ved månedens skribent

Sted: Hesbjergvej 50, 5491 Blommeslyst

Edmund og Anette fra Hesbjerg fik deres første bier sidste år. De vil 
fortælle om opstarten af deres biavl, og vi skal se deres bier. Derefter 
går vi i Fælleshuset på Hesbjerg, hvor vi får kaffe.



Efter kaffen vil Karin Gutfelt Jensen, månedens skribent i Tidsskrift 
for Biavl, fortælle om sin måde at holde bier på. Karin vil komme ind på 
arbejdet med bier, honning og honningsalg. Dernæst fortæller Karin om 
sin mikro-virksomhed med bier og honning og de tanker og visioner hun og 
hendes mand har gjort sig ved opstart og drift af så lille en 
virksomhed. Er det overhovedet muligt at leve af mikro-produktion?

Deltagelse i sommermøderne er gratis, men kaffen koster kr. 50,-. Tag 
gerne din nabo eller andre interesserede med til mødet.

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

Vintermøde

Husk også sidste vintermøde:

Tirsdag den 30. april klokken 19.00

John Juul Henriksen fortæller om Naturskolen Åløkkestedet

Sted: Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20, Hudevad, Årslev

Sekretariatsleder John Juul Henriksen vil fortælle om Naturskolen 
Åløkkestedet. Vi skal høre lidt om stedets historie, ejerskabet og de 
funktioner, der er tilknyttet det.

Hvad er egentlig en Naturskole? Hvem er det, der bruger Åløkkestedet, 
hvad bruger de det til, og hvilken hjælp kan man få fra personer, som er 
tilknyttet det.

Mon ikke også vi kan komme ind på de fremtidsplaner, som findes?

Vintermødet koster mindre end et glas honning -- kun 35,- kr. pr. person 
eksklusiv forplejning. Mødet slutter senest klokken 22.00, tilmelding er 
ikke nødvendig.

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

Dronningeavlskursus

Vi opretter et kursus i dronningeavl, som vi forventer at afholde i juni 
eller juli måned. Helle Theodorsen er vores erfarne dronningeavler og 
har lovet at være instruktør på kurset. Tid, sted, pris og kontaktperson 
for kurset er endnu ikke fastlagt, men oplysninger udsendes snarest.

Kurset er fortrinsvis for medlemmer af Nordfyns Biavlerforening.



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

25 års jubilæumsfest 

Nordfyns Biavlerforening holder jubilæum.

Tid: Lørdag d. 19. oktober kl. 12:00 til 17:00
Sted: Ditlevsdal i Morud
Pris: kr. 255,- pr. deltager inkl. frokost og kaffe

Detaljer for arrangementet kommer senere.

Festudvalget efterlyser festlige indslag, sange og lignende. Har du en 
god ide, så kontakt festudvalget: Zofuz, Antonia, Per eller Knud på tlf. 
6476 3375 / 2826 3659 eller mail: _knud-larsen@live.dk 
<mailto:knud-larsen@live.dk>_

Helt tilbage i 1880 etablerede biavlere en lokal biavlerforening på 
Nordfyn. En fortælling vi formidler i et jubilæumsskrift. Vi har 
allerede samlet en del tekst- og billedmateriale ind. Har du gamle foto 
eller andet som vi må bruge, så kontakt Helle, Erik eller Klaus på tlf. 
2086 5492 mail: _ke@aigis.dk <mailto:ke@aigis.dk>_.

Jubilæumsskriftet koster en del at få trykt, så hvis nogen kender en rig 
onkel i Amerika eller har en anden god ide til, hvordan vi får 
finansieret skriftet, så send endelig en mail til Klaus: _ke@aigis.dk 
<mailto:ke@aigis.dk>_

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

Køb-/salgsdag hos Skovs Biavl 

Tid: 25. maj fra kl. 10:00 til 13:00
Sted: Skovs Biavl i Veflinge

Vi genopliver den gamle tradition med at afholde en køb-/salgsdag hos Bo 
i Veflinge. Har du noget grej du ikke bruger mere, eller står du og 
mangler en dims til dine bier, så kom til køb-/salgsdagen og gør en god 
handel. Du kan også bare kigge forbi og hilse på andre sympatiske 
biavlere fra Nordfyn, som er mødt frem til køb-/salgs-dagen.

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

Biernes Dag 

Vi vil synliggøre biavl på Nordfyn gennem et nyt tiltag. Biernes Dag er 
tænkt som et "Åben bigård arrangement", hvor biavlere på Nordfyn åbner 



deres bigårde, så interesserede kan se, hvordan vi holder bier, høre om 
bier og få smagsprøver på honning. "Biernes Dag" er planlagt til søndag 
d. 16. juni.

Nordfyns Biavlerforening sørger for, at arrangementet annonceres i 
lokale medier og andre steder, men det er den enkelte biavler, eller 
eventuelt flere biavlere sammen, der selv 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 <mailto:hsehested@mail.dk>_.

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

Reserver foreningens honningslynge

På vores hjemmeside kan du reservere honningslyngen. For at få adgang 
til reservationskalenderen, skal du bruge følgende login-oplysninger:

Brugernavn: medlem

Adgangskode: manfb

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

Det var alt hvad vi havde at fortælle i denne omgang. Håber vi ses i 
løbet af sommeren.

Mange hilsner fra

Bestyrelsen for Nordfyns Biavlerforening

2. april:

Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening 

Vinterens kulde og sne har domineret helt frem til nu, det har de fleste 
sikkert bemærket i en grad, så man næsten kan blive i tvivl, om marts er 
årets første forårsmåned. Håber jeres bier har klaret den lange vinter.

Køb-/salgsdag, Biernes dag og datoer for sommermøderne er noget af det, 
vi orienterer om i dette nyhedsbrev.



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

Vintermøde: Tirsdag den 9. april klokken 19.00, Gummerup

Per Kryger -- Det centrale bigårdsregister 

"Det Centrale BigårdsRegister (CBR) er udviklet som led i arbejdet med 
at overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.

I CBR har du har mulighed at bidrage til at beskytte honningbierne i 
Danmark. Det gør du ved at indtaste, hvem du er og markere dine bigårde 
på et landkort. Så kan CBR give dig og andre biavlere besked, når eller 
hvis der findes alvorlige skadedyr eller sygdomme hos honningbier.

Alle biavlere kan kun se sine egne oplysninger.

Ud over CBR's fordele i forbindelse med sygdomsbekæmpelse er der også
andre fordele ved at registrere bigårde i CBR. I forbindelse med 
flytning, salg og køb af bifamilier, forenkler CBR bestilling af syn, og 
gør det muligt at udstede elektroniske sundhedsattester."

Sådan står der på hjemmesiden; men er det rigtigt? Vi har bedt Per 
Kryger om at fortælle om CBR og det seneste nye indenfor bisygdomme. Per 
Kryger er seniorforsker ved Århus Universitet og forsker i bisygdomme.

Sted: Vestfyns Hjemstavnsgård, Klaregade 23, Gummerup.

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

Sommermøder 

Programmet for årets sommermøder er stort set på plads. Det bliver fire 
spændende møder, som du bare må deltage i. På nuværende tidspunkt kan vi 
afsløre, du skal sætte kryds i kalenderen mandagene d. 13. maj, d. 17. 
juni, d. 22. juli og d. 19. august.

I løbet af april vil programmet blive udsendt med postbud til medlemmer 
uden e-mail, med e-mail-nyhedsbrevet og publiceret på hjemmesiden.

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

Cremekursus 

Nordfyns biavlerforening gentager succesen og inviterer til cremekursus 
på Ubberud Skole lørdag den 20. april kl. 14:00 til 17:00. Der er endnu 
enkelte ledige pladser. Vi laver forskellige cremer og salver med bivoks 
og andre kvalitets råvarer. Kom og få en hyggelig eftermiddag og en 
spændende indføring i cremelavningens magiske verden.

Underviserne er de ivrige amatør cremerister Lars Fischer og Lisbet 
Pedersen.



Pris: 100 kr. inklusive materialer og kaffe/te og kage
Max deltagerantal: 12

Tilmelding til Helle Sehested på tlf. 6591 2682 eller på mail 
hsehested@mail.dk senest onsdag den 7. april.

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

25 års jubilæumsfest 

Husk foreningens jubilpæumsfest.

Tid: Lørdag d. 19. oktober kl. 12:00 til 17:00
Sted: Ditlevsdal i Morud

Pris og detaljer for arrangementet kommer senere.

Festudvalget efterlyser festlige indslag, sange og lignende. Har du en 
god ide, så kontakt festudvalget:
Zofuz, Antonia, Per eller Knud på tlf. 6476 3375 / 2826 3659 eller mail: 
knud-larsen@live.dk

Helt tilbage i 1880 etablerede biavlere en lokal biavlerforening på 
Nordfyn. En fortælling vi gerne vil formidle i et jubilæumsskrift. Vi 
har allerede samlet en del tekst- og billedmateriale ind. Har du gamle 
foto eller andet som vi må bruge, så kontakt Helle, Erik eller Klaus på 
tlf. 2086 5492 mail: ke@aigis.dk

Jubilæumsskriftet koster en del at få trykt, hvis nogen kender en rig 
onkel i Amerika eller har en anden god ide til, hvordan vi får 
finansieret skriftet, så send endelig en mail til Klaus: ke@aigis.dk

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

Køb-/salgsdag hos Skovs Biavl 

Tid: 25. maj fra kl. 10:00 til 13:00
Sted: Skovs Biavl i Veflinge

Vi genopliver den gamle tradition med at afholde en køb-/salgsdag hos Bo 
i Veflinge. Har du noget biavlergrej du ikke bruger mere eller står du 
og mangler en dims til dine bier, så kom til køb-/salgsdagen og gør en 
god handel. Du kan også bare kigge forbi og hilse på de andre sympatiske 
biavlere fra Nordfyn, som er mødt frem til køb-/salgs-dagen.

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

Biernes Dag 

Vi vil prøve at synliggøre biavl på Nordfyn gennem et nyt tiltag. 
Biernes Dag er tænkt som et "Åben bigård arrangement", hvor biavlere på 
Nordfyn åbner deres bigårde, så interesserede kan se, hvordan vi holder 



bier, høre om bier og få smagsprøver på honning. "Biernes Dag" er 
planlagt til søndag d. 16. juni.

Nordfyns Biavlerforening sørger for, at arrangementet annonceres i 
lokale medier og andre steder, men det er den enkelte biavler, eller 
eventuelt flere biavlere sammen, der selv 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.

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

Det var, hvad vi havde at fortælle i denne omgang,
mange hilsner fra
Bestyrelsen - Nordfyns Biavlerforening

8. marts:

Nordfyns Biavlerforening

Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening 

Med de lune dage vi har haft i den forgange uge, er der dømt FORÅR!!!! 
Og der har været travlt på flyvebrædtet. Herligt - det er en fryd at se.

I biavlerforeningen på Nordfyn er der også travlt, det kan du læse om i 
dette nyhedsbrev.

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

Fælleskørsel til medlemsmøderne

Et af vores trofaste medlemmer efterlyser fælleskørsel til 
medlemsmøderne. Tove Marie bor i Bogense og syntes det er langt at køre 
til vintermøde i Nyborg eller Kerteminde. Vil du være med til at 
arrangere fælleskørsel, så kontakt Tove Marie på tlf. 2893 7341.

Alle der er interesserede i fælleskørsel kan arrangere det over NBF s 
hjemmeside. Send en mail til mig på ke@aigis.dk, så opretter jeg en 
annonce for dig på hjemmesiden.

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

Vintermøde i Marslev:



Selleberg - Sødkirsebær, avl og produkter 

Vintermøde onsdag den 13. marts klokken 19.00, Selleberg, Marslev 
(oprindelig planlagt til d. 6. februar)

Vi er inviteret til at besøge Herregården Selleberg, som har valgt at 
satse på avl af sødkirsebær og produktion af kirsebærdelikatesser.

Søren Hvenegaard Lassen vil selv fortælle om herregården, om avlen af 
sødkirsebær, om deres mange produkter baseret på søde kirsebær og 
afsætningen af dem.

Desuden skal vi se nogle af produktionsfaciliteterne - og et par 
smagsprøver skulle også kunne blive til.

Sted: Selleberg, Kertemindevejen 23, Marslev

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

Cremekursus 

Nordfyns biavlerforening gentager succesen og inviterer til cremekursus 
på Ubberud Skole lørdag den 20. april kl. 14:00 til 17:00. Vi laver 
forskellige cremer og salver med bivoks og andre kvalitets råvarer. Kom 
og få en hyggelig eftermiddag og en spændende indføring i 
cremelavningens magiske verden.

Underviserne er de ivrige amatør cremerister Lars Fischer og Lisbet 
Pedersen.

Pris: 100 kr. inklusive materialer og kaffe/te og kage
Max deltagerantal: 12

Tilmelding til Helle Sehested på tlf. 6591 2682 eller på mail 
hsehested@mail.dk senest onsdag den 27. marts.

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

25 års jubilæumsfest 

I 1980 blev to nordfynske biavlerforeninger sammenlagt, Skovby-Otterup 
Biavlerforening kom den nye forening til at hedde. I 1988 tog foreningen 
navneforandring til Nordfyns Biavlerforening. Det er 25 år siden og det 
skal fejres. Sæt kryds i kalenderen:

Tid: Lørdag d. 19. oktober kl. 12:00 til 17:00
Sted: Ditlevsdal i Morud

Vi bestiller brunch og eftermiddagskaffe. Pris og detaljer for 
arrangementet kommer senere.



Festudvalget efterlyser festlige indslag, sange og lignende. Har du en 
god ide, så kontakt festudvalget:
Zofuz, Antonia, Per eller Knud på tlf. 6476 3375 / 2826 3659 eller mail: 
knud-larsen@live.dk

Foreningen arbejder på at udgive et jubilæumsskrift og lave en 
udstilling om foreningens historie. Helt tilbage i 1880 etablerede 
biavlere en lokal biavlerforening på Nordfyn. En fortælling vi gerne vil 
formidle i et jubilæumsskrift. Vi har allerede samlet en del tekst- og 
billedmateriale ind. Har du gamle foto eller andet som vi må bruge, så 
kontakt Helle, Erik eller Klaus på tlf. 2086 5492 mail: ke@aigis.dk

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

Biernes Dag 

Bestyrelsen har besluttet at synliggøre biavl på Nordfyn gennem et nyt 
tiltag. Biernes Dag er et "åbent hus arrangement", hvor biavlere på 
Nordfyn åbner deres bigårde for, at interesserede kan se, hvordan vi 
holder bier. Søndag d. 16 juni kl. 13:00 til 17:00 arrangerer vi 
"Biernes Dag".

Arrangementet annonceres i lokale medier og andre steder, men det er den 
enkelte biavler, eller evt. flere biavlere sammen, der selv 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.

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

Bedre livsbetingelser for markvildt 

Informationsmøde med overskriften "Bedre livsbetingelser for markvildt" 
afholdes af Danmarks Jægerforbund, FJD (de stående jagthundeklubber), 
Danmarks Biavlerforening samt lokale landbo- og jagtklubber. Mødet 
afholdes tirsdag d. 12. marts kl. 19:00 til 22:00 hos Centrovice på 
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Deltagelse er gratis, men tilmelding på 
mobil 4043 4850 eller mail: alexnissen@c.dk.

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

Det var alt fra din biavlerforening i denne omgang,
mange hilsner fra
Bestyrelsen, NBF

26. februar:



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 en periode med mange aktiviteter i din 
biavlerforening, som du kan læse om i dette nyhedsbrev.

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

Vintermøde i Nyborg:

Lav den rigtige bifamilie

Onsdag d. 6. marts kl. 19:00 på Frisengården, Sylleskovvej 13, 5853 Nyborg

Det er lykkedes at overtale bimester Jørgen Bang til at komme og dele ud 
af sin store viden om bier. Vi har talt en del om hvordan man sikrer sig 
sunde familier, der henter masser af honning. Og her er det væsentligt 
med unge dronninger, så Jørgen Bang vil lære os, hvordan man som 
uerfaren biavler med enkle midler kan sikre sig unge dronninger og en 
bestand af reservefamilier.

Jørgen Bang bor på Thurø, - har 4½ ha med blommer og 3 ha med ribs - er 
driftsleder af skovdistriktet på Thurø - 6 løvskove på i alt godt 100 ha 
- hvor der de senere år er indplantet en del bitræer som naur, ahorn og 
lind, er formand for Svendborg og Omegns Biavlerforening, har tidligere 
været i hovedbestyrelsen for DBF i mange år, har hjulpet Eigil Holm med 
udarbejdelsen af "Lærebog i Biavl" o.s.v., så I kan godt glæde jer til 
en udbytterig aften.

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

Vintermøde i Marslev:

Selleberg - Sødkirsebær, avl og produkter 

Vintermøde onsdag den 13. marts klokken 19.00, Selleberg, Marslev 
(oprindelig planlagt til d. 6. februar)

Vi er inviteret til at besøge Herregården Selleberg, som har valgt at 
satse på avl af sødkirsebær og produktion af kirsebærdelikatesser.

Søren Hvenegaard Lassen vil selv fortælle om herregården, om avlen af 
sødkirsebær, om deres mange produkter baseret på søde kirsebær og 
afsætningen af dem.

Desuden skal vi se nogle af produktionsfaciliteterne - og et par 
smagsprøver skulle også kunne blive til.

Sted: Selleberg, Kertemindevejen 23, Marslev



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

Cremekursus 

Nordfyns biavlerforening gentager succesen og inviterer til cremekursus 
på Ubberud Skole lørdag den 20. april kl. 14:00 til 17:00. Vi laver 
forskellige cremer og salver med bivoks og andre kvalitets råvarer. Kom 
og få en hyggelig eftermiddag og en spændende indføring i 
cremelavningens magiske verden.

Underviserne er de ivrige amatør cremerister Lars Fischer og Lisbet 
Pedersen.

Pris: 100 kr. inklusive materialer og kaffe/te og kage
Max deltagerantal: 12

Tilmelding til Helle Sehested på tlf. 6591 2682 eller på mail 
hsehested@mail.dk senest onsdag den 27. marts.

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

Begynderkursus 

Der er på nuværende tidspunkt 15 tilmeldte til vores populære 
begynderkursus for nye biavlere. Er du interesseret eller kender en, som 
bør være med på kurset, så klik ind på vores hjemmeside og læs mere om 
begynderkurset: http://nordfynbiavl.dk/begynder.html

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

Bisløjd

På lørdag er det sidste chance for at komme med på bisløjd-kursus. Vi 
mødes lørdag d. 2. marts kl. 13:00 på Ubberud Skole. Vil du vide mere, 
så kontakt Villy tlf. 65967832 / 23448612  mail villychris2@mail.dk

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

Det var alt fra din biavlerforening i denne omgang,
mange hilsner fra
bestyrelsen,
Nordfyns Biavlerforening.

29. januar:

Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening 



Midt i den kolde vintertid får i en lille hilsen med de aktuelle nyheder 
om, hvad der sker i biavlerforeningen lige nu.

Bemærk at vintermødet om en uge er flyttet til onsdag d. 13. marts!!!

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

Selleberg - Sødkirsebær, avl og produkter 

Vintermøde onsdag den 13. marts klokken 19.00, Selleberg, Marslev 
(oprindelig planlagt til d. 6. februar)

Vi er inviteret til at besøge Herregården Selleberg, som har valgt at 
satse på avl af sødkirsebær og produktion af kirsebærdelikatesser.

Søren Hvenegaard Lassen vil selv fortælle om herregården, om avlen af 
sødkirsebær, om deres mange produkter baseret på søde kirsebær og 
afsætningen af dem.

Desuden skal vi se nogle af produktionsfaciliteterne - og et par 
smagsprøver skulle også kunne blive til.

Sted: Selleberg, Kertemindevejen 23, Marslev

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

Snedker-workshop for biavlere - lørdag d. 2. februar kl. 13:00

På det indledende møde i snedkergruppen aftalte vi, at mødes fire 
lørdage i starten af 2013 (d. 2. februar, d. 16. februar, d. 23. februar 
og d.2. marts) på Ubberud Skole kl. 13:00 til 17:00. Der er stadig 
ledige pladser, vil du også deltage, så kontakt Villy på mail: 
villychris2@mail.dk

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

Begynderkursus for nye biavlere 

Vores populære begynderkursus afholdes atter i år med de tre erfarne 
instruktører: Lars Friis, Lars Fischer og Bent Povlsen. Kurset starter 
mandag d. 11. marts og forløber over fem aftener samt en lørdag 
formiddag i bigården.

Der vil også blive iværksat en mentor-ordning, så de nye biavlere kan få 
lidt hjælp i starten. Betingelsen for at deltage i kurset er, at man er 
medlem af Danmarks Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening.

Kender du en, som gerne vil starte som biavler, så klik ind på vores 
hjemmeside og læs mere: http://nordfynbiavl.dk/begynder.html

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



Cremekursus 

Nordfyns biavlerforening gentager succesen og inviterer til cremekursus 
på Ubberud Skole lørdag den 20. april kl. 14 til 17. Vi laver 
forskellige cremer og salver med bivoks og andre kvalitets råvarer. Kom 
og få en hyggelig eftermiddag og en spændende indføring i 
cremelavningens magiske verden.

Underviserne er de ivrige amatør cremerister Lars Fischer og Lisbet 
Pedersen.

Pris: 100 kr. inklusive materialer og kaffe/te og kage
Max deltagerantal: 12

Tilmelding til Helle Sehested på tlf. 6591 2682 eller på mail 
hsehested@mail.dk senest onsdag den 27. marts.

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

Dansk Biavlskonference

Danmarks Biavlerforening afholder også i år biavlskonference på Dalum 
Landbrugsskole i weekenden d. 15. til d. 17. marts.

Se mere i sidste nummer af Tidsskrift for Biavl, hvor du også kan se, 
hvordan du tilmelder dig og hvor meget det koster.

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

Det var alt i denne omgang,
med venlig hilsen fra
Nordfyns Biavlerforening - bestyrelsen

PS: Vi bruger et nyt program til at sende nyhedsbreve med, derfor ser 
det måske lidt anderledes ud end det plejer. Der kan være enkelte fejl i 
nyhedsbrevet eller i mailadresserne nyhedsbrevet sendes til. Kontakt 
undertegnede hvis du har spørgsmål, ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet 
eller det bliver sendt til den forkerte mail-adresse:  Klaus 
Ankerstjerne, ke@aigis.dk , tlf. 2086 5492


