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Kom til Tapas-vintermøde 

Lær om stadekortet 

Nyt fra voksklubben  

Savner du faglitteratur 

Se årets mestre 

Bestyrelsen for voksklub Nordsjæl-
land har holdt bestyrelsesmøde. 
Anledningen var bl.a., at der var 
rejst spørgsmålstegn om brug af 
thymol ved behandling mod Var-
roamider. Thymol har længe været 
betragtet som et middel til naturlig 
bekæmpelse af varroamider. Nu 
viser det sig imidlertid, at thymol 
sætter sig i voksen og kun langsomt 

damper ud igen. Da der endvidere har 
være et billigt kinesiske produkt på 
markedet, som man selv skulle blan-

de op, og hvis oprindelse ikke kunne 
spores, har bestyrelsen i voksklub 
Nordsjælland besluttet, at thymol 
indtil videre ikke må bruges at voks-
klubbens medlemmer.  

I praksis betyder det, at man i Voks-
klub Nordsjælland har valgt at følge 
eksemplet fra Gl. Roskilde Amts Bi-
avlerforenings Voksklub og dermed 
valg at holde sig til en positivliste, 
der siger, at: “Det er tilladt at anven-
de myresyre, mælkesyre og oxalsyre 
i varroabekæmpelsen.  

Holder vi fast ved at bruge en  posi-
tivliste, er det videre tilladt at anven-
de eddikesyre til bekæmpelse af 
voksmøl i oplagrede vokstavler.  

Det er selvfølgelig stadig tilladt at 
bruge biavlstekniske metoder så som 
drone-yngel-fratagning, dronningein-
despærring, og varmebehandling. 

 

 

Forbud mod brug af Thymol 

 

 

Voksklub Nordsjælland har nu forbudt såvel 
færdigproducerede thymol-produkter, som 
APIGUARD som de billige udgaver, biavle-
re selv har fremstillet af bl.a. importeret 

 

Kære  Medlemmer 

Det overrasker sikkert mange, at 
den voksklub, som de fleste af os 
er medlem af, nu farer hårdt frem 
mod brug af thymol i varroabe-
kæmpelsen. Det overrasker, fordi 
thymol er en naturlig olie udvun-
det af timian, som vi kender som 
krydderurt i køkkenet. Men for-
klaringen er den, at thymol i lig-
hed med kemisk fremstillede be-
kæmpelsesmidler forurener vores 
voks. 

Thymol er et giftstof, som timian-
planten har udviklet mod sine 
fjender, og i praksis er der ikke 
forskel på de giftstoffer, som 
planterne udvikler mod deres 
fjender og de stoffer, som vi men-
nesker udvikler for at nedkæmpe  
skadedyrs- og svampeangreb i 
vore kulturplanter.  

Når det er sagt må vi glæde os 
over, at den sikre strategi med 
droneyngel-fratagning, myresyre 
og oxalsyre virker. Faktisk er der 
ikke fundet særlig mange mider i 
vore bigårde denne sommer.   

Som noget helt ekstraordinært, 
var der ikke noget varrroa-nedfald 
efter oxalsyrebehandlingen i bifa-
milien i vægtstadet, altså den bifa-
milie, vi kan følge på Nettet. Den 
familie bliver interessant at følge i 
det nye år. For drømmescenariet 
er, at bierne selv har lært at holde 
varroamiden i ave. 

Rigtigt godt nyt-Bi-år        

  Ole Michael 
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Vintermøde i februar  
 

Læs om januars vintermøde på næste side 

Ole Kilpien, phd. og biolog 
i DBF, har i mange år har 
arbejdet med blodsugende 
mider, væggelus og vægge-
lusbekæmpelse. 

Flemming Vejsnæs, højde-
springer (guld DM 1982, 
2,09 meter). Konsulent i 
Danmarks Biavlerforening. 

Onsdag den 22. februar skal vi 
høre nærmere om det elektroni-
ske stadekort og de forsøg, som 
EU yder tilskud til.  

Ole Kilpinen, der arbejder som bio-
log i Danmarks Biavler Forening 
(DBF) rådgiver til daglig forenin-
gen om biavl generelt. Han har også 
medvirket i tilblivelsen af det elek-
troniske stadekort, som ikke må 
forveksles med Central Biavls Regi-
steret. Det er også Ole, der sammen 
med Flemming Vejsnæs, der er 
konsulent i Danmarks Biavlerfor-
ening, koordinerer de EU forsøg, 
som vores Skolebigård er en del af.  

Derfor vil Ole K. fortælle om: Det 
elektroniske stadekort, en app til din 
smartphone, som erstatter løse papi-
rer og skaber overblik.  

Ole vil også fortælle om de EU-
forsøg , som Skolebigården deltager 
i. Hvad går forsøgene går ud på, og 
hvad de skal føre til samt .... 

Dersom der også bliver EU-forsøg i 
2017-18, hvad kommer de i givet 
fald til at omfatte, og hvad bliver 
vores rolle? 

Det bliver alt i alt en spændende 
aften med mulighed for også at spør-
ge ind til rygter og bekymringer, 

f.eks om hvorvidt stadekortet i vir-
kelighed er en "Big Brother facilitet" 
eller andet i tys-tys branchen." 

29. marts 
Vintermøde  

Svitlana fortæller om biavl i Ukrai-
ne , hvor 400.000 biavlere årligt pro-
ducerer 75.000 tons honning fra 3,4 
mio. bifamilier. 

Ved Apimon-
dia i Ukraine i  
2013 vandt 
Lars og Zofuz 
en sølvmedal-
je for deres 
honning. 

Bier og overtro 

På Lolland affyrede man om foråret et bøsseskud i nærheden af bistader-

ne’ for at vække bierne op til dåd efter den lange vintersøvn’. Skinnede 

solen så længe på Skt. Poulsdag (25. januar), at Poul kunne få tid til at 

sadle sin hest og bierne tid til at sværme, så blev det tidligt forår og et 

godt biår. 

Julenat klokken 12 skete der i øvrigt - ligesom i staldene  - også noget i 

bistaderne. I nogle egne af landet snurrede bierne og i andre egne sang de 

i de stader, der kunne klare overvintringen. 

Håndbog i Biavl, 1945. (Du  kan låne bogen i HOBF- se side 7) 
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Vintermøde 18. januar *  Vintermøde 18. januar *  Vintermøde 18. januar  

Kom og vær med til at sætte en ny 
tradition i søen.  

Vinteren er over os med regn og 
sjap. Det må vi udnytte, for det er 
kun om vinteren, at vi alle har pro-
fessionelt styr på vore bier og in-
gen er i tvivl om, hvad de skal fo-
retage sig i bigården. 

Så mens vi lader bierne i fred, er 
det tid til at krybe indendørs og 
hygge os lidt, og belære hinanden.   

Det er nu honningen skal ud af 
skabet. 

Fremstil en ret, et brød eller en 
kage, hvor honning indgår blandt 
ingredienserne - og medbring din 
ret/ kage/ brød til vores tapas-
komsammen.  

Så håber vi, at vi får en hyggelig 
aften med mange forskellige ind-
slag. Egnsretter, ’etniske’-retter, 
kager og godt brød. (Du kan søge 
inspiration i billederne øverst på 
siden). Vi håber at se mange krea-
tive kreationer.  

Som ’special treat & surprise’ kan 
det ske, at vi måske får lov til at 
smage honningen, der blev valgt 
som årets bedste på en honning-
mad. 

 
HUSK:  

VI STARTER KL.  18:30 

 

Sidste år havde vi besøg af Jef 

Martinussen, der for tyve år siden 

var ude for en alvorlig motorcy-

kelulykke i Oxford. Konsekven-

sen var dengang over 30 brud, et 

flækket bækken og to knuste 

håndled.  

Jef er civilingeniør, psykotera-

peut, naturopath og arbejder med 

urtemedicin. Han har specialiseret 

sig i allergisygdomme og har be-

handlet sig selv med bigift og op-

nået markant bedre balance, mere 

energi, og mentalt og fysisk lethed 

i bevægeapparatet. 

Da vi mødte Jef for et år siden 

stak Jef sig med 20 bistik tre gan-

ge om ugen. 

Udover sine 

erfaringer fra 

egen krop, har 

Jef fulgt sin 

gode veninde 

Jane, der også 

har forsøgt sig 

med Med api-

terapi har Jef 

opnået, at hans gigtsymptomer 

forsvandt i løbet af et par måne-

der, smerter forsvandt, og udbrud 

af stafylokokker forsvandt eller 

blev minimeret til mindre udbrud. 

Jef  opnåede at blive stærkere, 

mere fleksibel til bens og mere 

mentalt klar. 

Kom - lyt til Jefs korte update. 

 
OBS: NY  ADRESSE:  AKTIVITETSHUSET, SELMERSBO, SELMERSVEJ 13, HØRSHOLM 

Tapas-aften med indhold 
Start bi-året med en hyggelig aften med lidt små-
retter, brød og kager og mød og gense Jef Marti-
nussen, der arbejder med api-terapi. Vi lægger 
fra land 18:30 i Aktivitetshuset Selmersbo. 

Majas bikube brød Honningglaseret skinke Pastinak med honning Glaserede kyllingelår Hachinoko - en japanske bilarve-ret 

tv: Minas populære grydebrød . 

herover: Ella og Meretes honning-

kage. Opskrifter på Hjemmsiden. 

Mød 

 

Jef 
igen 
Jef  for-

tæller om 

sine se-

neste 

erfarin-

ger med 

api-

terapi . 



 

nye medlemmer  

Presse version 3,0 

På væggen hænger glastanke 
med mjød og cider. I kasser 
ligger aftappet vin fra Peters 
300 vinstokke og hjemme-
brygget øl fra det fuldauto-
matiserede computerstyrede 
bryganlæg. Det hele ser  pro-
fessionelt ud, men er rene 
hyggeprojekter, fortæller Pe-
ter Sjøgren, oprindeligt ud-
lært kok fra d'Angelterre og 
indtil '98 restauratør med 36 
ansatte. 

Peter har været biavler i ti år, 
og hans erfaringer med vin-
presning satte ham på sporet 
af honningpressen. Tyskerne 
presser meget honning med 
frugtpressen, og det gjorde 
jeg også fra start, fortæller 
Peter. 

Frugtpressen trykker med 
flere ton, men det er et helve-
de at gøre pressen ren. I 
frugtpressen tror jeg, at man 
presser honningen gennem voksen, 
og at voksen filtrerer pollen fra. Det 
er ganske uvidenskabeligt, men jeg 
synes, at en smagstest diskvalificerer  
frugtpressen, siger Peter. 
 

Nye presser 

Da der ikke var nogen, der producere-
de honningpresser længere, fik Peter 
for to år siden fremstillet en første 
kopi efter Ole Michaels anvisninger,  
og siden blev pressen sat i produkti-
on. I dag eksporterer Peter honning-
presser til Norge, Sverige, Ethiopien 
og Irland. 

Peters presse - som Ole Michael kal-
der version 3,0 - er tilført nogle for-
bedringer. Sierne holdes nu på plads 

med en lås, bundstykket mellem sier-
ne er svejset på den ene si, så den 
ikke skvatter af, når sierne sænkes 
ned, og så er sierne koniske, så de er 
'lette' at hive op, når de er fyldt med 
voks. 

Alle delelementerne er  fødevaregod-
kendt af økologer. Stemplet er frem-
stillet af deldrin, bordet af rustfrit 
stål. Hygiejne er vigtigt. Ikke mindst 
for Peter, som udlært kok. 
 

Flere ideer 

Honningpresse 3.0 er ikke noget slut-
produkt. Peter arbejder videre med 
forbedringer:  

Vi er ved at udvikle en klik/skrælle 
funktion på/til vægtstangen, der pres-
ser stemplet ned og hiver kurven op.  

For mig er det vigtigere at udvikle 
ting, end at tjene penge, fortæller Pe-
ter, der i øjeblikket er i gang med at 
udvikle nogle stadevægte, der kom-
mer langt ned i pris i forhold til dem, 
man kan finde hos materialforhand-
lerne i øjeblikket. Og så vil de nye 
stadevægte også kunne registrere fug-
tighed og temperatur. 

- Og vi har da også udviklet, og er i 
gang med at teste, nye rammer, hvor 
toplisten er delt, så man let og be-
kvemt klemmer vokstavlen fast, for-
tæller Peter.  

Mary Wisz,  Hørsholm  
Steffen Sørensen,  Hørsholm 
Peter Sjøgren, Hillerød  
Peter Krogh, Lynge 

Peter Sjøgren, - nyt 
medlem i HOBF, har 
videre-udviklet hon-
ningpressen, og sæl-
ger den for små 

Peter med venstre hånd på et computerstyret ølbrygningsanlæg og højre hånd på glas-

tanke  med mjød og cider. Mjød med cider får tilført syren fra cideren, men bevarer 

honningsmagen. Og så bliver mjøddet ikke kogt...Vinhøsten står tappet på flasker. 

Rustfrit stål 

  Sien sikres med  slå 

Hele kurven holdes  
fast af to låse 

 

 

 

Sammenlignet med centrifuge-
ring får honningen: 

* Mindre luftkontakt -  derfor 
bedre smag. 

* Honningen får op til ti gange så 
mange pollenkorn 

* Du slipper for at tråde rammer, 
stramme tråde og skrælle tavler. 

* Det er effektivt: 50 tavler i ti-
men. 

* Honningudbyttet er 6-7 procent 
større.  

* Mange årlige presninger giver 
mulighed for specialhonninger. 

 *Og så er honningpresning syg-
domsforebyggende, fordi bierne 
altid får nyt voks. 

Fordele ved at presse 

Velkommen til  



 

 

Kontrol af voksklub-voks 
Voksklubben får jævnligt analy-
seret voksprøver for indhold af 
de kemiske midler, der bruges til 
bekæmpelsen af varroamider 
samt for indhold af thymol.  

Voksprøverne sendes til det aner-
kendte analyseinstitut på Hohen-
heim Universitetet. En ny prøve går 
af sted her i 2017.  

Ud over test for de for os ulovlige 
varroabekæmpelsesmidler, under-
søges voksen for de mest anvendte 
sprøjtemidler i landbruget mv.   

Indtil i dag er der ikke fundet rester 
af bekæmpelsesmidler eller sprøjte-
mider i den voks, vi har indsendt.  

For at udgå, at vi får inficeret vores 
voks, oplyser vi hele tiden vore 
medlemmer om, at de kun skal bru-
ge voks fra voksklubbens egen 
vokspulje. Og for at undgå enhver 
form for forveksling og dermed 
forvirring, vil voks fra voksklubben 
fra i år være mærket med en etiket, 
så man umiddelbart kan se, at pak-
ken med voks stammer fra voks-
klubbens lukkede voks-kredsløb.  

Forvirringen opstår typisk hos nye 
biavlere, som ikke er klar over, at 
der cirkulerer tre slags voks rundt 
på markedet. 1. Den almindelige 
voks, der kan være inficeret af di-

verse kemikalier, 2. den grønne 
voks, som Heino fra Bihuset og 
Max Guldkjær fra Nordsjællands 
Bimateriel garanterer, kun kommer 
fra ”rene” biavlere og endelig 3. 
voksklubvoks, som er grøn voks fra 
vores eget lukkede vokskredskøb.  

For at være med i det lukkede 
voksklubkredsløb, som Voksklub 
Nordsjælland garanterer for, skal 
man underskrive en vokskluberklæ-
ring, hvorved man klart tilkendegi-
ver, at man kender reglerne, og ik-
ke indfører voks fra ukendte kilder.  

Er man som ny biavler eller som 
biavler, der har købt eller arvet an-
dres bifamilier, i tvivl om voksens 
herkomst, eller vil vide, om en gi-
ven voks kan indgå i voksklubbens 
voksredsløb, skal man straks hen-
vende sig til voksklubbens bestyrel-
se.  

Man kan altid få fat i Voksklubbens 
bestyrelse ved at bruge en af for-
eningens mails eller spørge i skole-
bigården.  

Der er altid en løsning. For eksem-
pel vil man altid kunne aflevere 
mistænkelig voks til Bihusets al-
mindelige omsmeltning og mod et 
lille ekstragebyr få ren voksklub-
voks retur.  

Pak rammerne korrekt 

Selvom det er blevet meget bedre med 
årene, modtager Voksklubben stadig 
utætte sække og sække, hvor rammerne 
ikke er bundet sammen og mærket. Det 
sidste kan i uheldigste fald betyde, at 
man ikke får sine egne rammer retur, 
eller kun får en del af sine rammer til-
bage.  

Husk at binde rammerne stramt sam-
men med en snor, så hvert bundt kan gå 
i smeltegryden samlet. Sørg også for at 
binde en mærkeseddel til hvert bundt, 
så rammerne ikke pludseligt bliver for-
vekslet med et bundt af samme størrel-
se fra en anden biavler af ringere kvali-
tet. Hvert bundt pakkes i kraftigt pla-
stik, fx de blå sækken, som du kan kø-
be i skolebigården. Sæt en mærkesed-
del på hvert bundt og ydermere en uden 
på sækken.  

På den måde går det glat, og vi hjælper 
de medarbejdere, som Heino har ansat 
til at forestå smeltning og vask af ram-
mer. Apropos Heino, så har Heino 
fremstillet en video, hvor han demon-
strerer, hvordan man gør. Kig ind på 
Bihusets hjemmeside under månedens 
arbejde: http://www.bihuset.dk/
manedens-arbejde. Her finder du video-
en som den sidste i rækken.  

Som noget helt ekstraordinært, var der intet varrroa-nedfald efter oxalsyre-

behandlingen i  bifamilien i vægtstadet, altså den bifamililie, vi kan følge på 

Nettet. 

Finn Steno viser, hvordan rammerne stables på 

den rigtige måde, så Heino bliver tilfreds. 



 

Ole Michael, John Brinck, Kirsten Wieland og San-

der Viscor  fik  anerkendelse for deres honning. 

Årets honning-mestre 

Honning med forskellig farve, struktur, 

lugt og smag konkurrerede på novembers 

sidste dag om 35 honningentusiasters 

gunst. 

Ved årets honningsmagningskonkurrence 

havde de fremmødte medlemmer og gæ-

ster til opgave at vælge de bedste honnin-

ger indenfor kategorierne: fast honning 

og flydende honning.  

I kategorien 'fast honning' blev formand 

Ole Michaels honning kåret som den 

bedste. Kirsten Wielands honning blev 

valgt som den næstbedste honning, mens 

Peter Talmarks bier leverede den 3. bed-

ste honning. 

I kategorien 'flydende honning' løb John 

Brinck med første præmien, Sanders fik 

kåret sin honning som næstbedst, og Kir-

sten Wielands flydende honning  blev 

værdsat og kåret som tredje bedst. 

Max har alt det fancy gear 
Max Guldkjær har haft et udsalg 

siden 2013, og i 2015 købte Max 

Nordsjællands Bimateriel af Peter 

Christensen i Gadevang/, Hille-

rød. 

-Dengang besluttede jeg mig så 

for også at stå for rammevask og 

smelteri, frem for at tage imod 

biavlernes rammer og fragte tav-

lerne til Tappernøje for så siden-

hen at hente det hele igen. Det 

ville både være tidskrævende og 

økonomisk uholdbart, fortæller 

Max, der sidste år var nødt til at 

binde penge i lagervarer i et om-

fang, så der stadig ikke er blevet 

udbetalt løn, i det lille firma.  

-Det er ikke en forretning jeg kan 

leve af, men jeg forestiller mig, at 

jeg på sigt måske kan gå ned i tid 

på mit normale arbejde, fortæller 

Max, der er taknemmelig for al 

den opbakning, kunderne forelø-

big har givet ham og butikken. 

Jeg takker for støtten, siger Max 

og introducerer et par januar til-

bud: 

 JANUAR TILBUD 
Handsker 

med manchetter: kr. 90 

Stadekniv: kr . 65 

Der er kunder, der kører langt, for at handle hos Max. 

Svitlana Kryshtalova md sin datter. 

En syret dag…. 

Mide-

nedfaldet 

blev studeret 

intenst af 

yngre og 

ældre biavle-

re. 

Hans Kjærgaard stod for udskænkningen. 

På den sidste søndag i november flokkedes 

medlemmerne på tre adresser for at hente 

oxalsyre til at  holde varroamide-betanden i 

ave, efter drone-fratagningen og myresyren 

har holdt bestanden i skak i årets løb. 
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Johannesson og Birger Karlsson, 96 sider, 

1976 

Biavl Honningavl, Vagn Hallund, 90 sider ,  

1944 

Biavlernes Aarbog 1947, Kristian Ander-

sen og Vagn Fynbo, 96 sider 

Bidronninger, Avl af - Ole Müller , 128 

sider, 1954 

Bier, Pia Korsholm, 32 sider , 1982 

Bier, Lene Maaholm, 24 sider  2001 

Bier og varme, Paul Bergsøe, 32 sider  

Bier til husbehov, Bill Scott, 80 sider , 1981 

Biernes gyldne by, Frank S. Stuar t, 218 

sider, 1951 

Biernes liv, Maurice Maeter linck, 244 si-

der, 1916 og 1927. 

Biernes smitsomme sygdomme, Leslie Bai-

ley, 112 sider, 1970  

Biernes væsen, Rudolf Steiner , 18 sider , 

1983 

Bifolket, Margaret Warner  Morley, 112 

sider, 1911 

Bin och biodling, Åke Hansson. 586 sider , 

1980 

Biodlingens grunder, Åke Hansson, 130 

sider, 1975 

Biodling med Varroakvalster, Ingemar  

Fries, 80 sider, 1992 

Bi-ting, Ole Sam Nielsen, 102 sider , 2016. 

Bogen om Biavl, Torben Nielsen, 120 sider , 

1976. 

Den lille søde om honning, Anemette Ole-

sen, 90 sider, 2008 

Den nye biavler, Eigil Holm, 84 sider , 2015 

Doktor Bi, Paul Uccusic, 136 sider , 1986 

Driftsplan for opstablingstader, Arne Chr i-

stensen, 32 sider, 1985 

Dronningavl,  Ivar  

Hedberg, 136 sider, 

1943/ 1948 

Dronningeavl. Frie-

drich Ruttner, 176 

sider 

1980  

Fra Blomst til 

Blomst. Folmer  E. 

L. Thygesen 

140 sider, 1942 

Fører i Biavl. Hans 

Erslev, 194 sider, 

1897 

Fører i Biavl. 240 

sider, 1950 240 sider 

Gedehamse.32 sider , 

1982 

Honningbiens fjen-

der, Palle Johnsen, 

80 sider, 1955 

Honningbiens liv, Niels Bolvig, 220 sider , 

1942 

Honningbiens liv og sygdomme. Louis 

Bahr, 164 sider, 1923 

Honung, Eva Crane, 180 sider , 1985 

Haandbog i Biavl, A. Nielsen, 126 sider , 

1905 

Haandbog i Biavl, G. Holst Jensen, 500 

sider, 1945 

Håndbok i Birøkt, Rolf Lunder , 374 sider  

I bikuben, Heiderose og Andreas Fischer -

Nagel, 36 sider, 1983 

Kunstig befrugtning af bidronninger, Eigil 

Holm, 64 sider, 1986 

Ledetraad i Biavl, 80 sider , 1934, 1944, 

1966 

Lærebog i Biavl, Eigil Holm, 250 sider , 

2009 

Lærebok i Dronningeavl, Ansgar  Kr istian 

Stigen, 174 sider, 2000 

Min biodling, Broder  Adam, 66 sider , 1971 

Nye Iagttagelser over bierne, Franz Huber , 

528 sider, gotiske bogstaver. 

Om Biavl, A. P. Andersen, 124 sider , 1934 

Om bier biavl og Honning, Georg Kleis,  92 

sider, 1951 

Om bierne, Karl von Fr isch, 240 sider , 

1965 

Plantebeskyttelsesmidler, Statens Plante-

avlsforsøg, 88 sider, 1978 

Propolis,  K. Lund Aagaard, 32 sider ,1972 

Propolis, Aage Jørgensen, 12 sider  

Propolis, K. Lund Aagaard, 92 sider , 1975 

På jakt efter de bästa bistammarna, Bro-

der Adam, Buckfast Abbey, 160 sider, 1983 

Rasjonell dronningeavl og avlsarbeid på 

bier, A. K. Stigen, 184 sider  

Rationel avl af bidronninger, P. K. Peder-

sen, 64 sider, 1952 

Sangbog til brug ved Biavlsmøderne, 

A.P.Andersen, 54 sider, 1944 

Smagen af Honning, Karin Gutfelt,  - 

(gaveindpakket) 

Sol, bier og honning, Göran Bergengren og 

Ingvar Björk, 64 sider 

Svar på Biavlsspørgsmål, A. P. Andersen 

148 sider, 1946 

Varroa Jacobsoni i Danmark, Den kgl. 

Veterinær- og Landbohøjskole, 78 sider, 1992 

Vejledning i Biavl, A. Brun, 360 sider , 1884 

Vidensyntese om honningbier. DJF rap-

port, 68 sider, 2006 

DVD’ere 

Biavl for begyndere . 2 dvd’er - 

(gaveindpakket) 

Biernes by. Instruktion: Laila Hodell, Ber-

tel Torne Olsen, 2004 

På HOBF’s hjemmeside kan du finde flere oplysninger om 

de enkelte  udgivelser. 

Lån special-litteratur til vinteraftenerne 

I Biord nr. 02/ 2017  kan du finde en fortegnelse over, hvilket materiel du kan låne i HOBF 



Aktivitetskalender 
 

1. Vintermøde.  

Onsdag den 18. januar kl. 18:30  

Kom og hør om lidt om Jeff’s Api-terapi.  

Og så ’tapasser’ vi. Vi spiser et  fælles aftens-

måltid. Lidt men godt. Specialiteter fra en 

hel verden af honningoplevelser. Tag lidt guf 

med.  Det er  altid godt med kager , men r igtig 

mad er osse rigtigt populært, når man er lidt 

brødflov. 

NB! NB! NB!  Mødested denne aften:  

Selmersbo | Selmersvej 13, 2970 Hørsholm   

 

Onsdag den 22. februar kl. 19  

2. Vintermøde.   

Flemming Vejsnæs/Ole Kilpinen 

 

Onsdag den 29. marts 
kl. 19 
 

3. Vintermøde..  

Svitlana fortæller os om 

ukrainsk biavl. 
 

 

 

Tirsdag den 10. januar. 19:30 

Københavns Amts Biavlerforening 

Lise Verup fortæller om sine oplevelser i forbindelse med det at 

være ny biavler.  

* Møderne finder sted på: LIFE ,  Thorvaldsensvej 40, 1971 Frede-

riksberg C 

Yderdøren er åben fra kl. 19:00 og låses kl. 19:30. Der udleveres 

parkeringsbilletter. 

 

12. januar kl. 19:00 

Frederiksborg Biavlerforening 

Sahin Sert  fortæller om biavl i Tyrkiet.   

Kantinen på Ålholmskolen, Teglværksvej 19, 3400 Hillerød.  

 

16. Januar kl. 19:30 

Nordsjællandske bivenner 

Biavlertur i Indisk Himalaya.  

Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Åbent fra kl. 19. 

(Se artiklen ”Vores livs eventyr” i novembernummeret af TfB 

2016, side 356). 

  

7. Februar kl. 19:30 

Københavns Amts Biavlerforening * 

Bettina Woller, erhvervsbiavler og materielforhandler mv. fra 

Fjenenslev på vestsjælland fortæller om sin virksomhed og drift-

form. 

 

8. februar  kl. 19:00 

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening 

Introduktion til Det Centrale Bigårdsregister 

Lokale 63, Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, Græsted.  

 

9. Februar kl. 19:00 

Frederiksborg Biavlerforening 

Kurt Hansen fortæller om sine erfaringer med 2-dronninge syste-

mer. 

Kantinen på Hillerødsholmskolen, Hillerødsholmsalle 2, 3400 Hil-

lerød. 

 

1. marts  kl. 19:00 

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening 

Birejse til Nordindien 

Kantinen, Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted  

 

19. april  kl. 19:00 

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening 

Foredrag med Søren Perby fra Gyrstinge Mølle, der driver sin biavl 

fra den økologiske gård Gyrstinge Mølle. Han interesserer sig rigtig 

meget for dronningeavl og eksperimenterer med bivenlige planter 

omkring sin gård.  Alle er velkomne. 

Du er velkommen til  
naboforeningernes 
arrangementer 

HUSK: vi ska’ ha ro om vinteren 


