
Velkommen til sæsonen 2012
Biavlerforeningerne på den nordlige halvdel af Fyn byder igen velkommen 
til en ny vinter med fællesmøder for alle interesserede.

Alle arrangementerne undtaget 27. marts koster mindre end et glas hon-
ning – kun 35,- kr. pr. person eksklusiv forplejning. Alle møder slutter 
senest klokken 22.00, og tilmelding er ikke nødvendig.

Vi må naturligvis tage forbehold for ændringer af programmet.

Asger Søgaard Jørgensen – Biplanter i naturen

Torsdag den 12. januar klokken 19:00, Munkebo

Vi får besøg af Asger Søgaard Jørgensen, der af de fleste biavlere er kendt 
som den tidligere daglige leder af Danmarks Biavlerforening.

Hvad kan vi gøre for at øge antallet af bi-
planter i vores eget område, hvad kan kom-
mune og stat gøre og ikke mindst, hvad kan 
landbruget gøre, og hvordan kan vi hjælpe 
dem til at gøre det?

Kan vi arbejde sammen med nogen, eksem-
pelvis jægere og landmænd?

Hvilke biplanter kan vi bruge, og hvordan 
bruger vi dem?

Sted: Kulturhuset, Troels Alle 4, 5330 
Munkebo.

Anemette Olesen – Den bivenlige have

Mandag den 30. januar klokken 19.00, Søndersø

Anemette Olesen har skrevet mange bøger om planter, honning, høns med 
mere – og hun kommer vidt omkring, for det handler både om planters 
kulturhistorie, deres anvendelse i køkkenet, i snaps og i medicin, legender 
om planter og drivning.

Denne aften har Anemette lovet at komme til Søndersø og fortælle om, 
hvordan hun ser den bivenlige have. Anemette Olesen beskæftiger sig 
meget med biernes betydning for bestøvning af vore planter. Anemette har 
ikke selv bier, men hun kan inspirere os til at indrette den bivenlige have, 
så kom og hør et spændende foredrag af forfatteren til bl.a. ”Den lille søde 
om Honning”

Sted: Søndersø Produktionsskole, Odensevej 55, Søndersø

Claus Buhl – Forbrugerne og din honning

Tirsdag den 28. februar klokken 19.00, Gummerup

”Det er som med vin og mikrobrygget øl - et godt glas honning starter ved 
en pris på 55 kr.”

En provokation? Måske; men vil du som biavler selv sælge din honning, 
skal du også kunne markedsføre den. Så er det ikke nok at interessere sig 
for bier, du må også interessere dig for dine forbrugeres adfærd og behov.

Og de køber måske ikke alene honning, fordi den smager godt, men også 
på grund af de merværdier og betydninger, som kan tillægges honningen. 
Bierne og du laver honningen, men det er dig og dine forbrugere, som ska-
ber merværdierne.

Hør om, hvordan du kan forstå forbrugernes adfærd, behov og efterspørgs-
ler, så du ved at arbejde med produktudvikling, salgspriser, salgsmåder og 
branding kan øge værdien af netop din honning. For dine forbrugere øn-
sker honning med mere at byde på.

Claus Buhl er Ph. D. i forbrugerforskning, forfatter, virksomhedsrådgiver 
og biavler i Tisvildeleje.

Sted: Vestfyns Hjemstavnsgård, Klaregade 23, Gummerup.

Besøg på Ørbæk Bryggeri

Tirsdag den 27. marts klokken 19.00, Ørbæk

Kom og vær med til en spændende aften hos Ørbæk Bryggeri, der blandt 
andet brygger honningøl. Vi får en rundvisning på bryggeriet, hvor vi ikke 
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alene hører om øllets fremstilling, men også om destilleriet. Der vil være 
smagsprøver efter rundvisningen.

Ørbæk Bryggeri producerer i dag primært øl, men 
har også en spændende serie af sodavand og juice, 
der føres under navnet NaturFrisk - og senest er 
der kommet en lancering af udsøgte cidere.

Den økologiske tankegang hænger tæt sammen 
med ønsket om at give kunden gode 
smagsoplevelser, hver gang produkterne fra 
Ørbæk Bryggeri nydes. Ved at anvende udsøgte, 
økologiske råvarer i en økologisk bryggeproces 
bevares de forskellige råvarers egenskaber - og på 
den måde opnår øllet fra Ørbæk sin unikke smag.

Sted: Ørbæk Bryggeri, Assensvej 38, Ørbæk

OBS: Pris 125 kr. inkl. rundvisning og smagsprøver. Tilmelding til 
ingridlarsen@mail.tele.dk eller på tlf. 6533 2155 senest den 20 marts.

Fællesmøder
for

Biavlere

Vinteren 2012

Arrangeret af:

De fynske Bivenner Odense
Nordfyns Biavlerforening
Vestfyns Biavlerforening

Vindinge Herreds Biavlerforening
Østfyns Biavlerforening
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