
Nyhedsbreve udsendt til medlemmerne i 2014:

29. december 2014:
Kære medlemmer af NBF

Med denne mail modtager I årets sidste mail. Her ved årsskiftet kan vi se tilbage på et år i NBF med
mange aktiviteter. Medlemskurser og sommermøder har været populære og velbesøgte. Vi har også 
været engageret i mange offentlige arrangementer, som har synliggjort biavlere og biavl på 
Nordfyn. På den årlige generalforsamling kunne vores kasserer meddele, at vi nu er oppe på 157 
medlemmer af Nordfyns Biavlerforening. Takket være et højt medlemsengagement har vi en 
populær forening og et fællesskab, som skaber mange gode relationer mellem biavlerne på Nordfyn.

Stort fremmøde var også kendetegnede for dette års generalforsamling. Ca. 60 medlemmer af 
Nordfyns Biavlerforening deltog i generalforsamlingen d. 11. november i Søndersø. I bestyrelsens 
beretning takkede Helle Sehested alle de aktive og engagerede medlemmer, som bakker op om 
foreningens aktiviteter. Beretning og regnskab blev godkendt. På generalforsamlingen stillede Bent 
Povlsen to forslag om struktur for vores deltagelse i offentlige arrangementer samt betingelser for 
deltagelse i begynderkursus. Forslagene blev ikke vedtaget, men de skabte en debat og en god 
dialog om, hvad vi vil med vores forening. En debat som bestyrelsen vil følge op på.
 
Der var også lidt udskiftning i bestyrelsen. Gert Skovgaard og Thomas Msyke blev valgt til 
ordinære bestyrelsesmedlemmer. Svend Erik Stærmose og Anne Louise Jørgensen blev valgt til 
suppleanter. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig: 
Helle Sehested er formand, Klaus Ankerstjerne Eriksen er næstformand, Per Vestrup er kasserer og 
Erik Larsen er sekretær.

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

-------------------------------------------------------------------
Vinterkurser:



I år afholder vi følgende vinterkurser: sløjdkursus, madlavningskursus, cremekursus, honning med 
smag og sensorikkursus. Nedenfor orienteres mere detaljeret om de enkelte kurser.

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.

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,-
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 
20 deltagere.

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
 

Honning med smag
Honning med lakrids, honning med mynte, honning med chokolade, honning med chilli, honning 
med .....  kun fantasien sætter grænser for, hvilke smagskomponenter man kan komme i honning. Vi
har planer om at lave et kursus, hvor du bliver introduceret i, hvilke smagskomponenter man kan 
bruge i honning og hvordan man tilsætter dem. Oplysninger om dette kursus regner vi med at have 



på plads i starten af det nye år.

Sensorikkursus
Hvordan smager honning? Honning er et komplekst og sammensat produkt. Honningsmag er 
resultatet af nektaren, som bierne har hentet fra blomsterne. Smagen af honning varierer meget fra 
honning til honning. Men hvordan kategoriserer vi de enkelte smagsnuancer i honning? Og hvordan
bliver vi bedre til at beskrive honningsmag? Det vil vi komme ind på i dette sensorikkursus, som 
også stadig er i planlægningsfasen. Oplysninger om dette kursus regner vi med at have på plads i 
starten af det nye år.

------------------------------------------------------------------
Vintermøder:

I samarbejde med andre gode fynske biavlerforeninger afholder vi også i år en række vintermøder. 
Entreen er på 35 kr. pr. møde og desuden er det muligt at købe kaffe og kage til rimelige priser. 
Efter nytår holdes følgende møder:

Regler for behandling af honning
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.

Mødet finder sted onsdag den 14. januar klokken 19.00 på Produktionshøjskolen i Søndersø, 
Odensevej 55, 5471 Søndersø.

Honning og hvad så!
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.

Mødet finder sted tirsdag den 17. februar klokken 19.00 i Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 
Munkebo.

Biodynamisk biavl
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 praktiseres det med naturlig sværmning, selvbyg af vokstavler 
og presning af honning. Biodynamisk biavl prøver at forstå og tilgodese biernes naturlige behov og 
derved styrke deres indre sundhed. På Erik Frydenlunds hjemmeside under bier, kan I læse mere om
biodynamisk biavl og de tanker, som Erik har om det.

Mødet finder sted onsdag den 18. marts klokken 19.00 i Klublokalet, Kaliffenlund 2, Ullerslev.



Udflugt til Endelave
De 4 vintermødeforeninger arbejder på at arrangere en fælles udflugt til Endelave, lørdag den 9. maj
2015. Først og fremmest skal vi møde en 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, inden turen går tilbage til 
fastlandet.

Nærmere informationer om turen vil blive udsendt senere.

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

Det var alt, hvad vi vil orientere jer om i årets sidste nyhedsbrev. 

I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår.

Mange hilsner fra
Bestyrelsen i Nordfyns Biavlerforening 

19. november 2014:
Til medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Endnu engang byder Biavlerforeningerne på den nordlige halvdel af Fyn velkommen til en ny 
omgang fællesmøder i løbet af vinteren. Hvert møde koster mindre end et glas honning - kun 35 kr. 
pr. person, og ved de fleste møder kan man desuden købe kaffe og brød og lignende. Møderne 
starter kl. 19.00 og slutter kl. 22.00.  Tilmelding er ikke nødvendig.

Det første fællesmøde arrangerer Vestfyns Biavlerforening på tirsdag d. 25. november kl. 19:00 på 
Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart

Tonny Tychsen  - "Gør det selv"-dronninger  

Tirsdag den 25. november 2014  

Tonny Tychsen er indehaver af Ellum Biavl, hvor der hvert år produceres en masse honning og en 
masse dronninger. Men man skal jo starte et sted, så Tonny vil fortælle om de forskellige måder, 
man kan lave dronninger på, fra den simpleste til den professionelle. 

Det er dog ikke ligegyldigt, hvilken dronning man vælger til dronningemor. Tonny har stor erfaring 
i dette og vil fortælle, hvordan man skal vælge sine dronningemødre, uanset om det er første eller 
treogtyvende gang, man prøver.      

Sted: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart

Med venlig hilsen fra
bestyrelsen i Nordfyns Biavlerforening



6. november 2014:
Til medlemmerne af Nordfyns Biavlerforening

I får en lille påmindelsesmail om generalforsamlingen tirsdag d. 11. november på 
produktionsskolen i Søndersø. I har modtaget den formelle indkaldelse tidligere og vi glæder os til 
at se jer til generalforsamlingen, hvor der også vil blive afholdt honningkonkurrence.

Vær også opmærksom på, at der skal besættes nogle ledige bestyrelses- og suppleantposter. 
Overvej, om det ikke er noget for dig.

På generalforsamlingen vil det også være muligt at besigtige to gamle slynger, som vi har sat salg. 
Efter at vi købte en ny slynge, har vi besluttet at få ryddet op i materielsamlingen og sætter de to 
gamle slynger til salg.

Den ældste slynge er en meget gammel slynge, kurven er lavet i galvaniseret jern og slyngen sælges
for højeste bud. Den næst-ældste slynge er lavet i rustfast jern og sælges for kr. 1500,- . Begge 
slynger er uden motor.

Er du interesseret, så kom til generalforsamlingen og se på slyngerne, eller send en mail til Palle på 
mailadressen berta@barskeberta.dk. med meddelelse om, hvilken slynge du er interesseret i, senest 
mandag den 10. november. Hvis du er interesseret i den gamle slynge skal du skrive, hvor meget du 
byder.

Hvis flere er interesserede i den nyere slynge, vil køberen blive fundet ved lodtrækning blandt de 
interesserede.
 
Har du spørgsmål vedrørende slyngerne, så send en mail til Palle på mailadressen: 
berta@barskeberta.dk

I Danmarks Biavlerforening var der formandsmøde søndag d. 25. oktober i Kolding. Her blev 
diskuteret mange emner, exempelvis: økologisk biavl, det Centrale Bigårdsregister, Åben Bigård, 
uddannelsespolitik og visioner for biavlere samt meget mere. Klik ind på vores hjemmeside: 
www.nordfynbiavl.dk og læs et referat.

Og på hjemmesiden kan du også læse om Solens Hjerte, der atter har fået flotte medaljer for deres 
honning.

Venlig hilsen og på gensyn til generalforsamlingen fra
Bestyrelsen, Nordfyns Biavlerforening 

21. oktober. 2014:
Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Det er koldt og vådt og mørkt derude. Det er tid til at være inde i varmen og nyde den gode honning
bierne har givet i år. Har du fået en rigtig god honning i år, så husk at deltag i den årlige 



honningkonkurrence, vi afholder i forbindelse med generalforsamlingen tirsdag d. 11. november kl. 
18:30 på Produktionsskolen i Søndersø, Odensevej 55 i Søndersø.

For at deltage i honningkonkurrencen skal du indlevere din honning senest på mandag d. 27. 
oktober til en af følgende: Erik Larsen, Engvej 3, 5462 Morud, Peter Lundager, Rugårdsvej 944, 
Skovsgaard, 5471 Søndersø eller Helle Sehested, H. C. Andersensgade 16, 5000 Odense C.

Der er kun èn kategori, nemlig almindelig rørt honning. Men har du en special honning, så må du 
gerne tage den med, så alle kan smage den.

Der er præmier og diplom til de tre bedste honninger. Inden honningbedømmelsen vil 
dommerkomiteen kort fortælle om, hvordan man bedømmer honning.

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

Vintermøder

Også i år afholder vi vintermøder om forskellige aktuelle emner indenfor biavl i samarbejde med 
andre fynske biavlerforeninger. Programmet er færdigredigeret og kan hentes fra dette link:
Vintermøder 2014 .

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

Det var sidste nyt fra Nordfyns Biavlerforening i denne omgang,
mange hilsner fra
Bestyrelsen

19. september 2014:
Til medlemmerne i Nordfyns Biavlerforening

Med denne mail er vedhæftet indkaldelse til generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening tirsdag 
d. 11. november på Produktionsskolen i Søndersø.

Programmet for vintermøderne vi afholder i samarbejde med fire andre fynske biavlerforeninger er 
også på plads og vedhæftet denne mail.

Til sidst er vedhæftet et program for basiskursus i biavl som afholdes af NaturErhvervstyrelsen på 
Dalum Landbrugsskole.

Venlig hilsen og på gensyn til vinterens arrangementer 

Bestyrelsen i Nordfyns Biavlerforening

12. september 2014:
Til medlemmerne af Nordfyns Biavlerforening

Sikken en forrygende sommer vi har haft. Jeres bier har forhåbentlig haft det godt i det gode vejr og



givet megen honning. Der har også været travlt i vores forening med sommermøder og et stort 
engagement i offentlige arrangementer. Det er skønt at være med i en forening med så mange 
engagerede medlemmer, som deltager og støtter op om de mange aktiviteter, vi sætter i værk.

Med dette nyhedsbrev får I en lille sensommerstatus på vores aktiviteter lige nu:

På årets fjerde sommermøde var vi hos PKM, det største blomstergartneri i Danmark. Med sine 
200.000 kvm. under glas og 200 ansatte producerer de 22 millioner planter om året. 90% af dem 
eksporteres til det europæiske marked. Rune Havgaard Sørensen, som er ny sekretariatsleder i 
Danmarks Biavlerforening, var inviteret med til sommermødet for at orientere om sidste nyt fra 
DBF. Det var det sidste sommermøde i år, og nu er vi ved at planlægge vinterhalvårets aktiviteter.

Søndag d. 14. september afholdes Fjordens Dag. Med sine 20.000 til 30.000 besøgende er det en af 
landets største naturarrangementer. Du er velkommen til at kigge forbi og besøge vores bod i 
Klintebjerg.

Søndag d. 21. september deltager vi i Åbent Landbrug, både i Harndrup og i Lumby. I Harndrup har
vi fået lov til at stille en stand op på Lykkesholm, som er en gård med moderne mælkeproduktion. 
Palle er tovholder på vores stand hos Lykkesholm. I Lumby er vi igen i år inviteret til Enemærket 
Kalveproduktion, som driver en produktion med kalvekød af jerseykalve. Helle Sehested er 
kontaktperson for vores stand på Enemærket.

Åbent Landbrug er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor landbrugsbedrifter inviterer inden 
for i staldene og arrangerer en række aktiviteter for de besøgende. Vil du vide mere, så klik ind på 
dette link: www.aabentlandbrug.dk

Dette års generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening afholder vi tirsdag d. 11. november på 
Produktionshøjskolen i Søndersø. Også i år afholdes der honningkonkurrence ifbm. 
generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden og anden orientering 
udsendes senere.

Vintermøderne, i samarbejde med andre gode fynske biavlerforeninger, er også ved at blive 
tilrettelagt. Det kan allerede nu afsløres, at der arbejdes på at få interessante og populære 
oplægsholdere til at komme og fortælle om hotte biavlsemner. Ligesom der også er planer om at 
lave en heldagstur til Endelave i foråret, i samarbejde med de andre biavlerforeninger.

Vi vil også afholde forskellige vinterkurser og er meget lydhøre overfor nye ideer, til hvilke 
vinterkurser vi skal afholde i løbet af vinteren. Har du en god ide til et vinterkursus, så send en mail 
til Helle Sehested: hsehested@mail.dk

Husk også at varroabehandle jeres bier med oxalsyre i november. Foreningen sælger oxalsyre i 225 
grams glas (nok til ca. 5 - 6 familier), som udleveres på generalforsamlingen d. 11. november. 
Prisen er kr. 20,- pr.glas og kan bestilles ved henvendelse til Klaus Ankerstjerne : ke@aigis.dk Vil 
du vide mere om varroabehandling, så har DBF lavet en flot informativ hjemmeside om 
varroabehandling: www.varroa.dk

Til sidst i dette nyhedsbrev får du mulighed for at teste dig selv og din viden om biavl. Nogle af de 
danske deltagere på årets sommerskole i Irland blev så inspirerede, at de er gået i gang med at lave 
nogle spørgsmål, hvor man kan teste sin viden om biavl. Det er planen, efterhånden, at lave 
spørgsmål for hver måned, hvor der er aktiviteter knyttet til biavlen. Testen er især beregnet til nye 
biavlere, men andre kan forhåbentlig også få glæde af den.



Du finder testen via dette link: Biavlstest og tryk på dobbeltpilen nederst til venstre. Skriv gerne, at 
du kommer fra Nordfyns Biavlerforening, så vi kan se, hvor mange i foreningen, der har prøvet 
testen. Send også gerne kommentarer til testen, positive såvel som negative, til Helle Sehested 
hsehested@mail.dk

Bidragter til børn. Foreningen modtog i foråret støtte fra Danske Bank Fonden til køb af et 
klassesæt af bidrager og handsker. Der er nu også kommet logo på dragerne og Jesper Ussing har 
allerede haft dragterne i brug til nogle skoleklasser. Det vil være muligt for alle at låne dragterne. 
Mere herom senere.

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

11. august 2104:
Til medlemmerne af Nordfyns Biavlerforening

Vi håber I har haft en god sommer og nydt det usædvanlig gode sommervejr. Det sidste 
sommermøde, vi afholdt d. 28. juli, var velbesøgt. Cirka 60 deltog i mødet, som startede med et 
besøg hos Dan Fjordvang og hans bier. Flemming Vejsnæs viste hans populære flormelis-metode, 
der anvendes til at bestemme, i hvilket omfang en bifamilie er angrebet af varroa. Efterfølgende 
kørte vi til Skeby forsamlingshus, fik vores kaffe og hørte Flemmings oplæg. Her fra skal lyde en 
tak til Dan for hans gæstfrihed og tak til Flemming for hans gode oplæg.

--------------------------------------------------------------
Sommermøde:
Mandag den 18. august kl. 19.00
Besøg hos gartneriet PKM og oplæg af DBF's sekretariatsleder, Rune Havgaard Sørensen

Sted: Slettensvej 207, Anderup, 5270 Odense N

Aftenens arrangement holdes hos gartneriet PKM A/S. Gartneriet blev grundlagt i 1948 af Poul og 
Marie Madsen og ejes i dag af deres søn, Kristian Madsen. PKM's drivhusareal udgør nu 200.000 
kvm, hvortil kommer et frilandsareal på 60.000 kvm. Gartneriet har ca. 200 medarbejdere og 
producerer ca. 22 millioner planter, hvoraf ca. 90 % eksporteres til det europæiske marked.

PKM' er verdens største producent af Campanula (klokkeblomst), og producerer derudover 
kaktusblomster, sommerfuglelavendler og Helleborus.

Efter rundvisningen i drivhusene er der kaffe, og bagefter vil Danmark Biavlerforenings 
sekretariatsleder, Rune Havgaard Sørensen, fortælle om sit arbejde og om fremtidige planer i og for 
DBF.

OBS vedr. parkering: Man kører ind og 100 m ned i gartneriet. Der er parkering foran kontoret på 
venstre hånd og langs drivhusene på højre hånd. Vi mødes ved indgangen til kontorerne.
----------------------------------------------------------------

Blomsterfestival i Odense

I år deltager vi også i blomsterfestivalen i Odense lørdag d. 16. august. Kig forbi vores stand, hvis 
du alligevel er i Odense den lørdag. Vil du vide mere om blomsterfestivalen, så klik på dette link: 



http://www.blomsterfestival.dk/

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

Fjordens Dag

Også i år er vi på Fjordens dag, som afholdes søndag d. 14. september. I er velkomne til at besøge 
vores stadeplads ude ved Klintebjerg. Her er et link til programmet for Fjordens Dag : 
http://www.fjordensdag.dk/pdf/FjordensDag2014.pdf

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

Åbent Landbrug

Åbent Landbrug afholdes søndag d. 21. september. Vi vil være tilstede hos Enemærket 
Kalveproduktion, der ligger mellem Lumby og Otterup. Vil du vide mere om Åbent Landbrug, så 
kig ind på deres flotte hjemmeside : http://www.aabentlandbrug.dk/

Hvis du gerne vil være med til at fortælle om biavl og passe Nordfyns Biavlerforenings bod hos 
Enemærket Kalveproduktion, så kontakt Helle Sehested, e-mail: hsehested@mail.dk eller tlf. 2015 
3782.

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

Refraktor

Foreningen har en refraktor, der kan måle vandindholdet i din honning. Vil du låne den, så kontakt 
Klaus Ankerstjerne Eriksen på telefon 20865492.

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

Det var alt fra din lokale biavlerforening i denne omgang.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen - Nordfyns Biavlerforening 

1. august 2014:
Til medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

På sommermødet i mandags fik de fleste udleveret deres kræmmerplader. Der er dog stadig enkelte,
som endnu ikke har afhentet deres kræmmerplader. Er du en af dem, der mangler at hente, så kan de
afhentes hos Peter Lundager, Rugårdsvej 944, Skovsgårde. Peter har temmelig travlt lige nu, så ring
på Peters telefon: 64 83 10 58 eller 40 28 42 04 inden du kører hjemmefra, så du ikke kører 
forgæves.

mvh.
Bestyrelsen
Nordfyns Biavlerforening 



21. juli 2014:
Til medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Vi håber i nyder den varme sommer og at jeres bier trives godt. Her er sidste nyt fra Nordfyns 
Biavlerforening.

På sidste sommermøde besøgte vi Dorthe og Peter Lundager i Skovsgårde, hvor de driver 
deltidsbiavl med 150 bifamilier. Det var interessant at se deres nye slyngerum, bigården samt høre 
om hvordan de får afsat honning til detail- og specialbutikker.

I juni måned har vi også deltaget i dyrskuet i Odense sammen med fire andre gode fynske 
biavlerforeninger, det blev til tre hektiske dage og mange besøgte vores stand for fynske biavlere.  
Søndag d. 22. juni afholdt vi "Biernes dag", men desværre var der meget få, som besøgte de seks 
biavlere på Nordfyn, som holdt åbent hus.

Lørdag d. 28. juni var vi på Torvet i Odense og afholdt den årlige Honning-Jordbærdag. Nyslynget 
honning og observationsstadet tiltrak mange nysgerrige.

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

Sommermøde mandag den 28. juli kl. 19.00

Biers sygdomme

Besøg hos Dan Fjordvang og oplæg af konsulent Flemming Vejsnæs, DBF
Sted: Hasmarkmosen 34, Hasmark, 5450 Otterup

Vi besøger Dan Fjordvang, som er hobby-biavler og har haft bier i mange år. Hvis navnet Fjordvang
virker bekendt, så er det fordi Dan´s forældre har Fjordvang Frugtplantage.

Efter at have set til Dan´s bier kører vi til Skeby Forsamlingshus, Skebyvej 50, 5450 Otterup.

Efter kaffen vil Flemming Vejsnæs fortælle om biers sygdomme med særlig fokus på bekæmpelse 
af varroa.

Flemming er involveret i en række forsøg og projekter om varroa-bekæmpelse. Målet er at finde 
nye metoder samt tilpasse eksisterende metoder til at bekæmpe varroa-miden. Flemming vil komme
med en status på, hvordan det står til med de bekæmpelsesmetoder vi bruger i dag. Han vil give 
gode råd og vejledning samt svare på spørgsmål fra både nye og gamle biavlere.

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

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

Vil du med til Rosenfestivalen i Bogense eller Blomsterfestivalen i Odense?

Også i år deltager vi i Rosenfestivalen i Bogense den 2. - 3. august samt i Blomsterfestivalen i 
Odense den 16. august? Det er en god lejlighed til at være sammen med andre biavlere samtidig 
med, at vi udbreder kendskabet til biavl. Har du lyst til at fortælle om bier og biavl, uddele 
smagsprøver og sælge honning, så meld dig. Du kan melde dig for en halv dag, en hel dag eller bare
nogle timer, som det passer dig.



Tilmelding til Rosenfestivalen kan ske til Gert Skovgård på tlf. 65968028 eller e-mail 
gertgskovgaard@gmail.com

Tilmelding til Blomsterfestivalen kan ske til Palle Brink Larsen på tlf. 41254838 eller e-mail 
berta@barskeberta.dk

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

Torsdag den 31. juli kl. 19 i Rudkøbing

Langeland Biavlerforenings blomsterfrøprojekt

Langelands Biavlerforening inviterer de fynske biavlerforeninger til markvandring og besigtigelse 
af deres blomsterfrøprojekt, der startede sidste år. Projektet har flere marker på Langeland, men 
denne aften besøger vi marker på Nordlangeland.

Mødested: P-pladsen ved Ørstedskolen, H.C. Ørstedvej 10, 5900 Rudkøbing. Derfra køres i 
privatbiler til de forskellige parceller på Tranekærs og Charlottenlunds jorde.

Øl og vand kan købes.

Langelands Biavlerforening vil gerne have et nogenlunde overblik over, hvor mange der kommer, 
så hvis du kommer, må du gerne give en melding til Klaus Ankerstjerne på e-mail: ke@aigis.dk 
eller telefon: 2086 5492 senest tirsdag den 29. juli.

Samkørsel til Langeland kan evt. aftales på sommermødet, mandag den 28. juli.

Læs mere om projektet her Langelands blomsterfrøprojekt eller se indvielsen af projektet i august 
2013 på youtube: projekt-indvielse

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

Krämer-plader

Hvis du ikke fik bestilt krämerplader på sidste sommermøde kan du nå at bestille hos Palle Brink 
Larsen senest den onsdag den 16. juli. Tlf. 41254838 eller e-mail berta@barskeberta.dk

Pladerne udleveres på sommermødet mandag den 28. juli.

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

Det var ordene fra Nordfyns Biavlerforening i denne omgang,
hilsen fra bestyrelsen i Nordfyns Biavlerforening

8. juli 2014:
Til medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Vi håber i nyder nyder sommeren. Med denne mail inviterer Langelands Biavlerforening os til at se,
hvordan de har lavet et omfattende blomsterfrøprojekt. Desuden et par praktiske oplysninger om 



kræmerplader og sommerarrangementer.

Med venlig sommerhilsen fra bestyrelsen

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

Torsdag den 31. juli kl. 19 i Rudkøbing

Langeland Biavlerforenings blomsterfrøprojekt

Langelands Biavlerforening inviterer de fynske biavlerforeninger til markvandring og besigtigelse 
af deres blomsterfrøprojekt, der startede sidste år. Projektet har flere marker på Langeland, men 
denne aften besøges marker på Nordlangeland.

Mødested: P-pladsen ved Ørstedskolen, H.C. Ørstedvej 10, 5900 Rudkøbing. Derfra køres i 
privatbiler til de forskellige parceller på Tranekærs og Charlottenlunds jorde.

Øl og vand kan købes.

Langelands Biavlerforening vil gerne have et nogenlunde overblik over, hvor mange der kommer, 
så hvis du kommer, må du gerne give en melding til Klaus Ankerstjerne på e-mail: ke@aigis.dk 
eller telefon: 2086 5492 senest tirsdag den 29. juli.

Samkørsel til Langeland kan evt. aftales på sommermødet, mandag den 28. juli.

Læs mere om projektet her http://langelandsbiavlerforening.dk/?page_id=112 eller se indvielsen af 
projekte i august 2013 på: https://www.youtube.com/watch?v=Srp4xNk5lsU&feature=youtu.be

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

Krämer-plader

Hvis du ikke fik bestilt krämerplader på sidste sommermøde kan du nå at bestille hos Palle Brink 
Larsen senest den onsdag den 16. juli. Tlf. 41254838 eller e-mail berta@barskeberta.dk

Pladerne udleveres på sommermødet den 28. juli.

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

Vil du med til Rosenfestivalen i Bogense eller Blomsterfestivalen i Odense?

Vil du med til Rosenfestivalen i Bogense den 2. - 3. august og/eller Blomsterfestivalen i Odense den
16. august? Har du lyst til at fortælle om bier og biavl, uddele smagsprøver og sælge honning, så 
meld dig. Du kan melde dig for en halv dag, en hel dag eller bare nogle timer, som det passer dig.

Tilmelding til Rosenfestivalen kan ske til Gert Skovgård på tlf. 65968028 eller e-mail 
gertgskovgaard@gmail.com

Tilmelding til Blomsterfestivalen kan ske til Palle Brink Larsen på tlf. 41254838 eller e-mail 
berta@barskeberta.dk



God sommer(ferie)! 

12. juni 2014: pressemeddelelse:
60.000 bier byder dig velkommen!

Det er sommer og bierne har travlt. De henter pollen og nektar fra blomsterne i haven, på mark og i 
naturen. Midt i al denne travlhed holder medlemmer af Nordfyns Biavlerforening "Biernes dag” 
søndag d. 22. juni kl. 13:00 til 17:00. Her kan nysgerrige og interesserede besøge en bigård og se og
høre om, hvordan bierne bor og lever.

Bierne giver os honning, propolis, voks og andre produkter. På ”Biernes dag” vil det være muligt at 
smage både almindelig honning og nyslynget honning. Nyslynget honning er flydende, den har en 
smuk gylden og klar kulør, og så smager det bare himmelsk. Kom selv og smag!

Det vil også være muligt at se livet i et bistade. I løbet af sommeren kan der være op til 60.000 bier i
en bifamilie. Et fascinerende samfund med en orden og arbejdsdeling, der er en forudsætning for, at 
bisamfundet og den enkelte bi kan overleve.

”Bierne fortjener at blive sat i fokus én gang om året med det meget nyttige arbejde, de gør. F.eks. 
har bierne stor betydning for bestøvning af landmandens afgrøder og planterne i den vilde natur. 
Uden bierne ville udbyttet blive langt lavere.”, udtaler formanden for Nordfyns Biavlerforening, 
Helle Sehested.

På ”Biernes dag” vil biavlere fortælle om fascinationen ved biavl, og det vil være muligt at få 
informationer om både bier, biavl og det at være biavler.

Følgende medlemmer af Nordfyns Biavlerforening holder åben bigård:
Jesper Ussing, Enghavevej 10, 5450 Otterup, tlf. 6482 1949
Klaus Ankerstjerne, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2086 5492
Villy Christensen, Husemosevej 24, 5491 Blommenslyst, tlf. 2344 8612
Kent Jensen, Ravnholmvej 11, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2482 7038
Åse Dunsmose og Mike, mellem Odense og Kerteminde, tlf. 5047 7678 eller 2226 2603
Solens Hjerte, Planteskolevej 51, 5250 Odense SV, tlf. 2622 3278

Vil I vide mere om arrangementet, så kontakt næstformanden for Nordfyns Biavlerforening, Klaus 
Ankerstjerne Eriksen, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2086 5492

Flere oplysninger om Nordfyns Biavlerforening kan ses på hjemmesiden www.nordfynbiavl.dk

9. juni 2014:
Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Vi sender jer en lille hilsen med nyt fra biavl på Nordfyn. D. 12. maj
besøgte vi Lena og Christian i Jersoe. Det var en en hyggelig aften og
de to værter skal have mange tak for deres gæstfrihed. Efterfølgende var
vi i Jersoe forsamlingshus, hvor Anders Blæsild fortalte om hans biavl.
Et velbesøgt sommermøde og en god oplevelse.



I dette nyhedsbrev orienteres du om næste sommermøde og om de
sommer-arrangementer foreningen deltager i med en bod. Der kommer muligvis flere.

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

Mandag den 16. juni kl. 19.00

Deltidsbiavl og nyt på materialefronten - besøg hos Peter Lundager og
oplæg af Swienty

Sted: Rugårdsvej 944, Skovsgårde, 5471 Søndersø

Vi besøger Dorte og Peter Lundager i Skovsgårde, som driver
deltidserhvervsbiavl med ca. 150 produktionsfamilier. Dorte og Peter
driver deres biavl med at udleje bier til bestøvning. Honningen sælges
primært til detail- og specialbutikker. Der bliver mulighed for at se et
forholdsvis nyt slyngerum.

Der vil være besøg af en repræsentant fra Swienty, som vil fortælle om
nyt på materialefronten. Swienty er en af de største forhandlere af
bi-materiale i Danmark. De har eget værksted og producerer selv en del
materiale til biavlerne.

Efter, at vi har besøgt Dorte og Peter, kører vi til Harndrup
Forsamlingshus, hvor vi får kaffen.

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

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 bestyrelsens medlemmer, 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. 13. til søndag d. 15. juni: Det fynske Dyrskue i Odense.
Kontaktperson: Helle Sehested, tlf. 2015 3782, mail: hsehested@mail.dk

Søndag d. 22. juni: Åben bigård.
Kontaktperson: Klaus Ankerstjerne Eriksen, tlf. 2086 5492, ke@aigis.dk
Indtil nu har følgende meldt sig til at deltage i "Åben bigård": Kent
Jensen, Klaus Ankerstjerne Eriksen, Lis og Jens Nielsen og Villy Christensen. Men vi skulle gerne 
være mange flere.

Lørdag d. 28. juni kl. 8 - 13: Honning-jordbærdag på torvet i Odense.
Kontaktperson: Helle Sehested, tlf. 2015 3782, mail: hsehested@mail.dk



Lørdag d. 2. og søndag d. 3. august: Rosenfestivalen på Torvet i Bogense.
Kontaktperson: Palle Brink Larsen, tlf. 4125 4838, mail:
berta@barskeberta.dk

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

Søndag d. 14. september: Fjordens Dag i Klintebjerg.
Kontaktperson: Erik Larsen, tlf. 2022 7509, mail: boge@morudnet.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

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

Krämerplader

Husk at bestille krämerplader. Du kan bestille dem på sommermødet d.
16. juni eller ved henvendelse til Palle Brink Larsen, tlf. 4125 4838,
mail: berta@barskeberta.dk.

Kræmmerplader udleveres på sommermødet mandag d. 28. juli.

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

Det var ordene fra din biavlerforening i denne omgang. Vi håber dine
bier har det godt, og at vi ses i løbet af sommeren.

Mange venlige hilsner fra
Bestyrelsen 

17. maj 2014:
Vil du holde åbent hus i din bigård på Biernes Dag?

Bestyrelsen for Nordfyns Biavlerforening har besluttet at arrangere ”Biernes Dag” søndag den 22. 
juni. På det tidspunkt er bierne godt i gang, og alle har forhåbentlig slynget den første honning.

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 Klaus (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 22. 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 Klaus senest den 15. juni. 

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.

NBF 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.

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 Klaus Ankerstjerne Eriksen tlf. 2086
5492 eller e-mail ke@aigis.dk senest den 8. juni.
  

5. maj 2014:
Til medlemmer af NBF

Sikke et forår vi har haft, masser af sol og varme har vi fået. Det blev den fjerde varmeste april 



måned, DMI har målt siden 1874. Bierne har også haft travlt i det gode vejr, og snart er det tid til at 
slynge den første honning.

I løbet af foråret har vi afholdt begynderkursus. 23 nye biavlere deltog i kurset og her fra 
bestyrelsen ønsker vi de nye biavlere velkommen i Nordfyns Biavlerforening. Vi håber, I vil få 
nogle gode oplevelser med jeres nye hobby.

Med dette nyhedsbrev orienteres I bl.a. om det første sommermøde, hvor vi håber at se både nye og 
gamle medlemmer af foreningen.

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

Sommermøde: mandag den 12. maj kl. 19.00

Besøg hos Lena og Christian Jørgensen og oplæg ved månedens skribent, Anders Blæsild

Sted: Lindøhoved 34, Jersore, 5400 Bogense

Lena og Christian var med på begynderholdet sidste år, etablerede bigård på Lindøhoved og sluttede
året med at få deres honning bedømt som Nordfyns bedste på generalforsamlingen i november.

De vil vise os deres bigård og fortælle om det første år som biavlere. Derefter kører vi til Jersore 
Forsamlingshus og drikker kaffe.

Efter kaffen fortæller Anders Blæsild, der er månedens skribent i Tidsskrift for Biavl, om sit virke 
som biavler og vil bl.a. komme ind på sine erfaringer med den praktiske side af dronningeavl og om
sin drift af overvintrings-kasser.

Deltagelse i sommermøderne er gratis, men kaffen koster 50 kr. Tilmelding er ikke nødvendig. Tag 
gerne din nabo eller andre interesserede med til møderne.

-------------------------------------------------
Bagagerumsmarked: Sælg eller køb biudstyr

Der er "bagagerumsmarked" hos Bo Skov, Skovs Biavl, Lindevej 26, 5474 Veflinge, på lørdag, den 
10. maj kl. 10 - 13.  

Har du noget bimateriel, du ikke længere bruger, så er der måske en anden biavler, der lige netop 
mangler det. Står du og mangler noget udstyr, kan du måske finde det lige netop her. Bo holder 
selvfølgelig også åbent i butikken, så du kan købe det, du ikke finder i et af bagagerummene!

Kom og gør en god handel!

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

Biernes Dag

Sidste år afholdt vi Biernes Dag en søndag i juni. Det blev et velbesøgt Åben bigård-arrangement, 
hvor en række nordfynske biavlere slog dørene op for interesserede og fortalte om, hvordan vi 
holder bier. I år er "Biernes Dag"  planlagt til søndag d. 22. juni. Har du lyst til at vise din bigård 
frem, fortælle om biavl eller på anden måde deltage i aktiviteterne på Biernes Dag, så kontakt Klaus
Ankerstjerne på telefon 2086 5492 eller send en mail til ke@aigis.dk.



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.

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

Ny slynge og login til materielreservering

Vi har udvidet materielsamlingen med en lille slynge. Den er så lille, at den kan nemt være i 
bagagerummet i en bil. Den står sammen med vores andet materiel hos Lis og Jens i Vigerslev.

På hjemmesiden kan du reservere honningslyngerne. For at få adgang til reservationskalenderen, 
skal du bruge følgende login-oplysninger:
Brugernavn: medlem
Adgangskode: manfb

Husk at anføre om det er den store eller den lille slynge, du vil reservere.

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

Honningmeteret

Honningmeteret er et online-værktøj, som viser tilstanden i ca. 30 bistader placeret forskellige 
steder i Danmark. Det enkelte bistade står på en stadevægt og sender dagligt data ind til 
honningmeteret, hvor du kan følge med i biernes aktivitet. Nogle af bistaderne viser også data om 
yngelrumstemperatur og vejrforhold. Et udmærket værktøj, der fortæller dig, hvornår bierne 
trækker, og du måske skal tænke på at sætte et ekstra magasin på dine bistader. Link til 
honningmeteret: http://biavl.volatus.de/bsm0/BSM.html#

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

Det var ordene fra bestyrelsen i denne omgang. Vi håber I alle får en god sæson med jeres bier.

Mange hilsner fra bestyrelsen i Nordfyns Biavlerforening

20. april 2014:
Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

I nyder forhåbentlig påsken og har måske travlt med bierne. Magasiner, rammer og andet grej skal 
gøres sommerklart. De første gule rapsmarker er set, der er travlt på flyvesprækken og med det lune
forårsvejr vi har haft indtil nu, så tegner det til at blive en god start på den kommende sæson.

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

Sommermøder 2014

I foreningen er vi også ved at være klar til den kommende sæson. Programmet for sommermøderne 



er på plads nu. Fire spændende sommermøder er planlagt. Gå ikke glip af dem og sæt kryds i 
kalenderen på mandagene d. 12. maj, d. 16. juni, d. 28. juli og d. 18. august. Hele 
sommerprogrammet er vedhæftet denne mail og er også lagt ud på hjemmesiden: 
www.nordfynbiavl.dk .

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

Ny slynge

Vi har besluttet at udvide materielsamlingen med en lille slynge. Den ny slynge udmærker sig ved 
ikke at fylde så meget. Den kan nemt være i bagagerummet i en bil. Den kommer til at stå sammen 
med vores andet materiel hos Lis og Jens i Vigerslev.

På hjemmesiden kan du reservere honningslyngerne. For at få adgang til reservationskalenderen, 
skal du bruge følgende login-oplysninger:
Brugernavn: medlem
Adgangskode: manfb
Husk at anføre om det er den store eller den lille slynge, du vil reservere.

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

Frivillige til dyrskue, biernes dag etc.

Vi skal også i år ud og fortælle om bier og biavl i forbindelse med forskellige store offentlige 
arrangementer. Som noget nyt vil vi være med på Det fynske Dyrskue fra d. 13. til d. 15. juni 
sammen med fire andre fynske biavlsforeninger. Vi har altid brug for mange til at deltage i 
gennemførslen af de forskellige arrangementer, og vil gerne opfordre til at flere melder sig som 
frivillige. Har du tid og lyst til at være med, så send en mail til Helle Sehested: hsehested@mail.dk.

Vi vil også gentage sidste års succes med åben bigård, som vi kalder "Biernes dag" og afholder 
søndag d. 22. juni fra kl. 13:00 til 17:00. Vi vil gerne have så mange af jer som muligt til at være 
værter til "Biernes dag". Værtsopgaven består i at fortælle interesserede besøgende om biavl. Det er 
også en god anledning til at synliggøre din biavl  i lokalområdet. Vi laver pressemeddelelse og 
forskelligt andet materiale om arrangementet. Vil du være vært, så skriv en mail til Klaus 
Ankerstjerne Eriksen: ke@aigis.dk. 

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

Video fra Biavlskonferencen

Den årlige biavlskonference i marts bød på mange oplæg om forskellige projekter og forsøg 
indenfor biavl. Var du ikke med til konferencen, så har du alligevel mulighed for at se et af 
oplæggene. Jan Sæther fra Moesgaard Biselskab for holistisk biavl havde kameraet med og fra 
nedenstående link, kan du se hans videooptagelse fra konferencen:
 http://www.moesbi.dk/index.php/component/content/article?layout=edit&id=394

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

Ø-parring på Orø

I forbindelse med en uheldig sag med renparringstationen på Orø, har DBF udsendt en vejledning 
om parringstationerne. En nystartet biavler på Orø fik to bifamilier til øen, hvor dronningerne ikke 



kom fra øens parringsstation. Avlsarbejdet var ødelagt for den sæson og parringsstationen havde 
mistet for langt over kr. 100.000,- Vi har alle et ansvar for at ingen en biavler sætter bier op indenfor
renparringstationens område. På Nordfyn har Per Carton en parringsstation på Enebærodde. 
Oversigten over samtlige godkendte parringsstationer i Danmark er vedhæftet denne mail. Desuden 
linker vi til de tre filer DBF har udgivet om renparringsstationerne.

Lovtekst om parringsområde

Powerpoint om renparring

Tekst til PowerPoint om renparring

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

Forskningsprojekt med dronelarver

Kirsten Foley fra Københavns Universitet efterlyser biavlere til at registrere vægten af droneyngel. 
Kirsten forsker i muligheden for at droner kan blive en del af en bæredygtig fødevareproduktion. 
Der er mange anvendelsesmuligheder som skal undersøges, men først skal det undersøges, hvor 
meget droneyngel der i gennemsnit fjernes fra danske bistader. "... Det vi vil bede jer om er at i 
registrer vægten af den droneyngel (inklusiv voks) i skærer fra hver uge og estimerer andelen af 
forseglede celler for de bistader i har ..." forklarer Kirsten Foley i en henvendelse til de lokale 
biavlsforeninger. Vil du være med i forskningsprojektet, så kontakt Kirsten på mail: 
foley@plen.ku.dk eller  på telefon: 2715 7990.

Her er et par link om spiselige insekter:
Et indslag i politiken efter et studenterarrangement om spiselige insekter:
http://politiken.dk/klima/ECE2254030/insekter-flyvende-foede-eller-fluer-i-suppen/
Radioprogram om insekter til føde og foder:
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-533/#!/

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

Det var ordene fra Nordfyns Biavlerforening i denne omgang.

Mange hilsner fra bestyrelsen.

3. april 2014:
Til medlemmerne af Nordfyns Biavlerforening

Jeres bier har det forhåbentlig godt efter den milde vinter, som har været en af de mest milde vintre 
siden 1864 iflg. dmi.dk. Marts har også været både varm og solrig, så der har været travlt på 
flyvesprækken. Vi håber, i også har det godt og er klar til en ny sæson.

I bestyrelsen er vi blevet et bestyrelsesmedlem mindre, da Zofus Knudsen har valgt at træde ud af 
bestyrelsen. Zofus har været med i bestyrelsen siden 2012. Peter Lundager er suppleant og træder 
ind i bestyrelsen i stedet for Zofus.

-----------------------------------------------------
Vintermøde:



Bjarne Weinreich Olsen – Biavl fra en anden synsvinkel

Tirsdag den 8. april klokken 19.00, Middelfart

Jeg har haft bier i 10 - 15 år. Jeg har bier på landet og i dyrehave, har haft bybiavl med indvintring 
1. oktober, haft bestøvningsopgaver og var måske den første med hotelbiavl.

Jeg har solgt honning i emballager fra 30 gram til 25 kg. Jeg har haft biavl, mens jeg var arbejdsløs 
og er nu biavler på efterløn. Jeg er formand for Vestfyns Biavlerforening og var det også, da vi 
havde GMO i området. Og så har jeg en underlig interesse: skat og regnskab. Jeg har været i 
karambolage med mange underlige regler, og dem ser vi også lidt på.

Sted: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart.

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

Det var alt fra os i denne omgang,
med venlig hilsen fra bestyrelsen 

22. marts 2014:
Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Nu er der dømt forår! Krokus står i blomst og bierne vil også gerne besøge pil og hassel. Vi håber 
jeres bier har klaret den milde vinter.

Med denne mail orienteres I om vintermødet på onsdag. Der har på det seneste også været afholdt 
andre møder i biavlssammenhænge. Vil du vide noget om, hvordan biavlskonferencen og 
generalforsamlingen i Danmarks Biavlerforening forløb, så er der et kort referat på hjemmesiden: 
www.nordfynbiavl.dk. Og om ikke særlig lang tid kommer sommermøde-programmet, som næsten 
er på plads. Glæd Jer til, igen i år, nogle spændende møder.

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

Vintermøde sammen med naboforeningerne:

Jakob Germundsson – Min biavl i teori og praksis
 
Onsdag den 26. marts klokken 19.00, Nyborg
 
Mange af jer kender sikkert Jakob gennem “Månedens arbejde“ i 2011. Han startede i 1995 med 
trugstader, men er senere gået over til opstabling, så han har erfaring på flere planer, både som 
hobbybiavler og efterhånden også som erhvervs- og dronningavler.
 
Kom og få nogle input til din biavl og nogle forslag til, hvorfor dine bier og dit honning ikke altid 
lever op til dine forventninger, hvordan du lærer at bære mindst muligt, fremstilling og salg af 
diverse biavlsrelaterede produkter osv. Og kom gerne med spørgsmål.
 
Jakob har doneret et par befrugtede dronninger (2014) og nogle glas bolsjer, som bliver udtrukket 
på indgangsbilletten.



 
Sted: Frisengården, Sylleskovvej 13, 5853 Nyborg.
Der serveres kaffe og brød til 25 kr.

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

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

11. marts 2014:
Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

I får en lille hilsen her i det lune forår. Jeres bier har sikkert travlt nu og forhåbentlig har de klaret 
vinteren. Og skulle der være tid til at læse en god bog, så har vi fra Moesgaard Biselskab modtaget 
nedenstående gode bogsalgs-initiativ.

Helle Sehested og Klaus Ankerstjerne deltager i Biavlskonferencen og kan tage bøgerne med hjem 
og opbevare dem, indtil du kan afhente dem, eller f.eks. få dem i forbindelse med et af foreningens 
møder. 

Hvad der er sparet er tjent!

Moesgård Biselskab har igen lavet et storindkøb af de nyeste og mest spændende bi-bøger, og kan 
herved sælge bøgerne til vores bi-kollegaer i Danmark til en fordelagtig pris!

Kik ind på dette link og se udvalget af bøger om biavl: 
http://www.moesbi.dk/index.php/component/content/article?layout=edit&id=299

Her kan du også bestille bøgerne og få Moesgaard Biselskab til at medbringe bøgerne til 
biavlskonferencen i den kommende weekend, så er portoen sparet. 

Mange hilsner fra
Nordfyns Biavlerforening

21. januar 2014:
Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Vi håber I er kommet godt ind i det nye år, og at I har haft en god jul og et godt nytår.

I dette nyhedsbrev orienteres i om vintermøder, vinterkurser og vores populære begynderkursus.

Begynderkurset starter d. 10. marts og der er allerede 11 begyndere, der har tilmeldt sig kurset. 
Kender I nogen der vil med, så skal de tilmelde sig hos Helle. Se mere om begynderkurset nedenfor.

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

Vintermøde i Søndersø:

Svend Sejr – Hvorfor skal dronninger koste penge?



Tirsdag den 28. januar klokken 19.00

Svend Sejr er en af vore mest kendte og erfarne dronningavlere og har de seneste 10 år været 
omdrejningspunkt indenfor dansk kombinationsbiavl.  Svend er en ivrig fortaler for, at 
sygdomstolerance skal stå i højsædet i dansk dronningavl, og han har deltaget i "Test af 
brugsdronninger" og "Sygdomstolerance"-projekterne siden deres start.

Svend Sejr fik på DBF's generalforsamling i 2013 foreningens højeste udmærkelse, Guldnålen, som
anerkendelse for sit arbejde inden for dansk dronningeavl. I sit foredrag vil Svend blandt andet 
komme ind på, hvordan en avlsdronning laves, og hvilke krav man stiller til en avlsdronning. Og 
mon ikke Svend vil berige os med andre emner fra biavlen.

 
Sted: Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø
Pris: 35 kr. + betaling for kaffe.

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

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.

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

Kursus i at lave lys af bivoks

Har du lyst til at lære at rulle, støbe og dyppe bivokslys? Så meld dig til Nordfyns Biavlerforenings 
minikursus, hvor du får mulighed for at lære og afprøve, hvordan man laver forskellige typer  
vokslys.

Tid: Lørdag den 8. marts kl. 13.30 - 16.30
Sted: Ubberup Skole
Undervisere: Hanne Greve, Ebba Jørgensen og Palle Brink Larsen, der vil undervise i hver deres 
teknik.
Pris: 100 kr., der inkluderer en portion voks, væger, kaffe/te og kage 

Tilmelding til Helle Sehested, på tlf. 2015 3782 eller på mail: hsehested@mail.dk senest fredag den 
28. februar.
 
 

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

AOFkursus i mjødbrygning

AOF Nordfyn afholder et kursus i mjødbrygning. På kursusaftenen vil vi også komme ind på, 
hvordan man brygger honning-øl. Kurset afholdes
onsdag d. 12. februar kl. 17:45 til 21:45, i skolekøkkenet på Slettens skole i Otterup, hvor vi smager
på og laver forskellige drikkeprodukter.

Deltagerbetaling vil være ca. 125,- pr. voksen person + produkt-forbrug.
Tilmelding til Mogens Jørgensen fra AOF på tlf.: 6596 4911 eller mail: aof-nordfyn@os.dk

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

Det var alt fra bestyrelsen i denne omgang.
Håber vi ses til en eller flere af aktiviteterne.



Mange hilsner fra Bestyrelsen.

23. december 2013:
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
Referat 2013
Regnskab for 2013 
Budget for 2014. 

http://www.historia.dk/
http://nordfynbiavl.dk/Arkiv/Budget%202013%20-%202014.pdf
http://nordfynbiavl.dk/Arkiv/Regnskab%20NBF%2001%2010%202012%20til%2030%2009%202013.pdf
http://nordfynbiavl.dk/Arkiv/ReferatNBFgeneralforsamling2013.pdf
http://nordfynbiavl.dk/Arkiv/formandsberetning2013.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

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. 

http://nordfynbiavl.dk/begynder.html
http://nordfynbiavl.dk/Programmer/vintermoedeprogram2014.pdf


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 

mailto:aof-nordfyn@os.dk
mailto:villychris2@mail.dk


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 

http://www.koldingbiavl.dk/biavlskonference.html

