
 

Mandag den 11. maj kl. 19.00
      
Besøg hos månedens skribenter Lars 
Fischer og Zofuz Knudsen

Sted: Solens Hjerte, Planteskolevej 51, 5250 
Odense SV

Vi indleder årets sommermødesæson med et 
brag af et sommermøde hos Zofuz og Lars, 
der er årets skribenter i Tidsskrift for Biavl.

Først skal vi besøge bigården og se 
slyngerummet. Efter kaffen vil Lars og Zofuz 
fortælle om deres biavl: Om glæderne og 
oplevelser med bierne, om at deltage i og 
vinde International Food Contest i Herning, 
om presset honning og meget mere. 

Kom og oplev en aften med hyggeligt 
samvær, underholdning og lækkert kaffebord. 

Mandag den 22. juni kl. 19.00

Besøg i Villy Christensen og Lars 
Stahls bigård ved Skovsøen i Odense 
og oplæg af Axel Michelsen om 
biernes dansesprog

Sted: Vi mødes ved Ishuset ved Skovsøen, 
på Skovallén i Odense

Først skal vi se og høre om Lars og hans 
svigerfar, Villys, bier ved Skovsøen i Odense. 
Det var de bier, der producerede vinder- 
honningen til honningkonkurrencen i 2014.

Derefter kører vi til Syddansk Universitet, hvor
vi først får kaffe. Derefter vil professor 
emeritus Axel Michelsen fortælle om sit 
arbejde med at lave en kunstig bi samt, 
hvordan han har kunnet simulere biernes 
bevægelser og dermed afdækket ny viden om
biernes dansesprog. Axel Michelsen vil 
redegøre for sin forskning og vil også komme 
ind på, hvad denne forskning betyder for den 
enkelte biavler. Axel har forsket i biofysik og 
sanseapparatet hos insekter på SDU og er 
selv biavler. 

   

Mandag den 20. juli kl. 19.00

Besøg hos Bjarne Bengtson og 
foredrag med Per Kryger

Sted: Thygesensvej 12, Krogsbølle, 5450 
Otterup

Som vi plejer, skal vi også i år besøge en ny 
biavler. I år besøger vi Bjarne Bengtson, der 
var på begynderkursus sidste år. Bjarne vil 
vise os sin bigård og fortælle om sit første år 
som biavler. 

Derefter kører vi til Vellinge forsamlingshus, 
hvor vi drikker kaffe. 

Efter kaffen vil Per Kryger fortælle om aktuelle
bisygdomme. Per er seniorforsker på Aarhus 
Universitet, Flakkebjerg, og leder af 
sygdomsbekæmpelsen af bier i Danmark
 
På mødet er der mulighed for at få udleveret 
forudbestilte krämerplader. 



Mandag den 17. august kl. 19.00 

Besøg hos Palle Brink Larsen og 
Honninggården i Holse

Sted: Fyllestedvej 8, 5644 Brenderup

Vi besøger først Palle Brink Larsen, der er 
hobbybiavler og medlem af bestyrelsen i 
Nordfyns Biavlerforening. Palle har haft bier i 
4 år og har sine bier i trugstader. 

Palle fik for et par år siden biallergi og vil 
fortælle om at have bier på trods af biallergi.  

Efter besøget hos Palle kører vi til 
Honninggården i Holse. Her får vi først kaffe. 
Bagefter vil Honninggårdens nye ejere, der 
har overtaget forretningen efter Bjarne 
Pedersen, fortælle om deres planer og 
baggrund for at overtage forretningen. 

Der vil også være en rundvisning på 
Honninggården og fremvisning af nyt grej 
inden for biavlen. 

Andre arrangementer

I løbet af sommeren deltager Nordfyns 
Biavlerforening med en stand ved forskellige 
arrangementer. Vi har brug for jer medlemmer
til at bemande standene. Tilbring nogle 
hyggelige timer sammen med andre biavlere 
og mød en masse interesserede mennesker. 
Tilmeld dig eller hør nærmere hos formanden.

Det fynske Dyrskue: 12. – 14. juni i Odense. 
Vi har en stand sammen med andre fynske 
biavlerforeninger.

Honning-Jordbærdag: Lørdag den 20. juni 
på Grønttorvet i Odense.

Biernes Dag: Søndag den 21. juni. Åben 
Bigård hos medlemmer af Nordfyns 
Biavlerforening. Vi inviterer interesserede til at
se en bigård, høre om biavl og om at være 
biavler og til at smage nyslynget honning. 
Tilmeld også din bigård til arrangementet.

Rosenfestivalen i Bogense: Lørdag den 1. 
og søndag den 2. august. 

Blomsterfestivalen i Odense: Lørdag den 
15. august og søndag den 16. august.

Fjordens Dag: Søndag den 13. september i 
Klintebjerg.

Sommerprogram
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 Deltagelse i møderne er gratis, men 
kaffen koster 50 kr. Tilmelding er ikke 
nødvendig.

 Der udloddes en bidronning blandt de 
medlemmer, som har deltaget i alle 
sommermøderne.

 På de første møder er der mulighed 
for at bestille myresyre, krämerplader 
og oxalsyre. 

 Tag gerne din nabo eller andre inter-
esserede med til møderne. 
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