
 
Sommermøder 2011 

 

 Årets sommermøder byder igen i år på 
inspiration, samvær og afsluttet med et 
aktuelt oplæg. 

 

 Deltagelse i møderne er gratis,  men der 
betales for kaffen. Tilmelding er ikke 
nødvendig. 

 

 Du er altid velkommen til at tage din 
nabo eller andre interesserede med til 
møderne. 

 

 Vi er glade for at måtte komme på besøg 
i medlemmernes bigårde, og ser frem til 
nogle gode bi-aftener. Stor tak til alle, 
som velvilligt åbner deres bigårde for 
vore arrangementer.  

 

 Der udloddes en bidronning blandt de 
medlemmer, som har deltaget i alle 
sommer-møderne. 

 

 Ved de første ,øder, vil der blive 
mulighed for at bestille myresyre, 
kræmerplader, og oxalsyre.  

 

 Medbring fornuftig påklædning, evt. 
bidragt samt papir og blyant, hvis du vil 
notere nogle af de mange ”guldkorn” 
som oplægsholderne uden tvivl har at 
dele ud af. 

 

 Følg også med på vores hjemmeside  
www.nordfynbiavl.dk, som løbende 
bliver opdateret 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

Mandag, den 16. maj kl. 19.00 
 
Besøg hos  Else og Kristian Vedel 
 
Sted: Trøstrupvej 160  
           Korup  
           5210 Odense NV  
 
 
Årets første sommermøde indledes med 
et besøg hos Kristian og Else Vedel, der 
har haft bier i 3 år.  
Efter at have kigget til bierne holder 
Jakob Germundsson, der i år skriver 
"Månedens Arbejde" i Tidsskrift for Biavl, 
oplæg.  
Jakob vil causere over årets gang som 
biavler og fortælle om, hvordan han 
afsætter sin honning. 
Glæd jer til en aften med mange 
praktiske oplysninger om biavl. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mandag, den 20. juni kl. 19.00 

  
Besøg hos: Bjarne Pedersen    
 
Sted: Honninggården  
Åbjergvej 7A,  Holse  
5464 Brenderup 

  

 
Denne aften skal vi besøge Bjarne 
Pedersen, der driver en honningcentral i 
Holse ved Brenderup. Bjarne vil først 
vise rundt og derefter fortælle om bl.a. 
honningbehandling i større og mindre 
målestok, kvalitetskontrol af honning og 
salgshåndtering. Der vil også være 
mulighed for at høre om "Grønne 
voksklubber", og hvis der er interesse, 
kan der måske startes en ny grøn klub 
op denne aften. Det vil uden tvivl blive 
en spændende og lærerig aften. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.nordfynbiavl.dk/


 
Søndag, den 3. juli kl. 10.00 
 
Dronningavl på Enebærodde  
med  Per Carton 
 
Mødested: Kartoffelmuseet 
Hofmansgavevej 25 
5450 Otterup 
 

Vi mødes vi kl. 10,00 ved 
Kartoffelmuseet på Hofmansgave, hvor 
vi besøger parken og kartoffelmuseet. 
Herefter kører vi ud til Gabet, hvor vi 
spiser den medbragte frokost. Efter 
frokost kører vi til parringsstationen, hvor 
vi hører om avlsarbejdet. Deltagerne 
prøver derefter at gennemgå 
befrugtningsstaderne og indsamler og 
udskifter nogle dronninger. Vi ser også til 
droneleverandørerne. 
Efter gennemgang af parringsstationen 
drikker vi eftermiddagskaffen og forlader 
Enebærodde igen senest kl. 16. 
Husk mad og drikke til hele dagen. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Tirsdag, den 2. august kl. 19.00 
 
Humlemagasinets have og oplæg om 
sygdomsbekæmpelse ved  
Peter Lundager 
 
Sted: Humlemagasinet  
Rugårdsvej 51  
5463 Harndrup 
 
Humlemagasinet har netop fået den 
flotte park udbygget med en Dronning 
Ingrid Have, som sammen med de 
eksisterende haver er blevet til et stort 
og smukt parkanlæg. I denne park har 
Peter Lundager nogle af sine bier 
stående. Vi vil først se på Peters bier, og 
derefter vil Peder Pedersen og Ole Bjørn 
vise rundt i parken, som omfatter mange 
gode blomster, som Peter Lundagers 
bier har glæde af. 
Efter rundvisningen serveres der kaffe 
og stedets berømte prinsesse Marie 
lagkage på museet. Under kaffen vil 
Peter Lundager fortælle om 
sygdomsbekæmpelse, og der vil være 
mulighed for at købe de krämerplader, 
som er bestilt tidligere på sæsonen. 
Kaffe og lagkage koster 60 kr. 
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