Bi-Ord
Nyt fra Hørsholm Biavlerforening

Rose Marie ta’r ordet

info@horsholmbiavl.dk
Se mere side 9
I marts lægger vi tagpap på magasinreolen i Skolebigården. Vi begynder
den 13. marts kl. 13.
Og igen i april mødes vi, - søndag 24.
april, hvor vi flytter tørv, river jord og
forbereder en blomstereng, så
vi søndag 1. maj lægger vilde
blomsterfrø i jorden i forbindelse med standerhejsning.
Mere om det i næste nummer…
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Honning - en bakteriebombe
Din honning er fyldt med bakterier, fortalte professor
på SDU, Hans Jørn Kolmos på årets Fællesmøde.

Honning kan være fyldt med bakterier.
Med gode bakterier. Tidligere blev honning betragtet for et – om ikke sterilt – så
et kimfattigt produkt, fordi den honning,
der blev undersøgt, var den honning,
som bierne havde inddampet og lagret i
cellerne. Men det fik forskere fra Lund
og Helsingborg universitet vendt op og
ned på for ti år siden, da de
fandt frem til, at frisk, ny netop hjembragt honning er fyldt med bakterier.
Med gode bakterier. For der er gode
og farlige bakterier.
Ved at dissekere trækbier fandt forskerne 13 mælkesyre- og bifido-bakterier i
biernes honningmaver. Ufarlige bakterier og i princippet bakterier indenfor de
samme familier, som vi finder i yoghurt
og syrnede mælke-produkter. Bakterierne stammer fra et slimlag (en biofilm)
på indersiden af honningmaven.

’finger-aftryk’ på honningen, der karakteriserer honningen og giver den nogle af
dens gode egenskaber. Honning er et
fermenteret naturprodukt. Ligesom det
pollen, som bierne bringer med hjem, og
som bierne bruger til at opfostre deres
yngel, også er et fermenteret
produkt.
Uundværlige bakterier
Bakterierne beskytter
bierne mod sygdom og
er fuldstændig uundværlige for bierne. Bak
terierne producerer organiske syrer mælkesyrer,
myresyrer), hydrogen
peroxid-,
(bedre

100 mio. bakterier pr. gram
Når blomsternes nektar når ned
i honningmaven, bliver naktaren
blandet med bakterier, og når
bierne lidt senere bearbejder
honningen i stadet, regner man
med, at der er 100 millioner
bakterier pr. gram frisk honning. (Og det er mange – selv
for en mikrobiolog, kommenterer Hans Jørn).
Når bierne inddamper honningen, og vandindholdet
når ned under 20 % vand,
dør bakterierne.
Men forinden har
bakterierne afsat et
helt afgørende

Klinisk mikrobiolog
Hans Jørn Kolmos
Væger afløser sticks

Velkommen til nye medlemmer

Lektion i Bi-Skolen

Det optimale bistade

Den vilde have

Søndags workshops

Den dovne biavler

Design og bier
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Mange hænder får
mere fra hånden.
HBF introducerer
derfor en række
søndagsworkshops. Når vasketøjet er hængt op,
når kirkegang,
Formel 1, fodboldkamp eller brunch er
nydt, og når børn og naboer råber på
en god eftermiddagsudflugt, så har DU
svaret: Kom og få lavet det humlebi bo
I altid har drømt om at have i gården,
haven eller i Skolebigården! De skal
sættes ud inden humledronningerne
vågner af vinterhi i begyndelsen af
marts. Humlebier og andre vilde bier
trives med honningbier. De lever af
forskellige blomster og styrker biodiversiteten. To søndage i februar 6. og
13. februar fra 13:00-16:00 viser BiSam på HBF’s værksted på Enghave
38, hvordan du laver et humlebi bo
eller to eller tre. Meld jer til på :

Nr. 104

Biens honningmave

Hørsholm Biavlerforening
Formand: Rose Marie Tillisch, Rungsted Strandvej
47B, 2960 Rungsted Kyst, tlf.: 4142 3486,
rosemarietillisch@icloud.com
Kasserer: Mogens Snog, Gormsvej 8, 2960 Rungsted
Kyst. 31764588, mogens.snog@gmail.com Bank: 1329 0290 051747.
Øvrig bestyrelse: Jens Blume Larsen: 6169 4995,
Kirsten Wielandt: 4913 2117, Robbie Jørgensen:
3121 1032, Peter Stærmose 2030 6560 og Ole Michael
Jensen: 4557 1659.
Suppleanter: Susse Mohr Markmann 4050 6222 og
Ella Stubben: 4828 0145, 2927 3195.
Syning af bifamilie foretages af foreningens kyndige
biavlere. Foreningen har 11 kyndige biavlere:
Bjarne Sørensen, 9133 3530 / pernilleogbjarne@privat.dk. Peter Hørning, 4818 8890 / peter.gabriela@mail.dk. Peter Talmark 2164 0140 / talmark@hotmail.com. Søren Wium-Andersen 5178 9115 /
wa23@hotmail.dk. Finn Steno Thygesen, 4817 0220 / 2172 0961 / bifinn@hath.dk. Else Frydensberg, 5211 3800 / else@fryd.dk. Ole Frydensberg 5311 3800 / ole@fryd.dk. Jacob Johan Mohr Markmann, 4051 5880 / jjmm@watch-out.dk.
Svend Løv, 2321 5340 / svendbier@gmail.com, Susse Markmann, 4050 6222 / sussemm@gmail.com. Peter Sjøgren
40638208/ peter@sjoegren.dk.
Skolebigård: bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej.
Naturens Hus, Enghave 38, 2960 Rungsted:
Hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk
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kendt som det
gode gamle desinfektionsmiddel:
brintoverilte) 2heptanon (et vildt
interessant stof
som bierne bruger
til at bedøve varBakterierne danner biofilm
roamiden, inden
i honningmaven og medmiderne får sparvirker i processen til at
ket og ryger ud
fremstille det fermenteregennem flyvede produkt: honning
sprækken), samt
flygtige forbindelser som benzen,
octan, xylen og
toluen.
Honning er således ikke bare nektar, som bierne
er afgørende, at bakterierne har de bakterier, der bekæmper de dårlige
tilsætter nogle enzymer. Honfået lov til at sætte deres aftryk i bakterier. For har man en sund tarmflora,
ningen er fuldstændig afhængig
form af organiske syrer og
så er det betydeligt vanskeligere for en
af den symbiose, der foregår
smagsstoffer. Forskellen på
skadelig bakterie som salmonella eller
mellem bierne og de gode bakgodt og dårligt brød er de
campylobactor at udvikle sig.
terier. Og resultatet giver sig
smags-elementer, der kommer Det er dog ikke noget ’skud’sikkert syikke alene udslag i, at vi får en
Manukahontil det gode brød som aftryk af stem. Men det spiller en rolle. Det er stosmagfuld honning. Det er grundla- ning nedbryder bakterierne, der fremstiller orga- re økosystemer, vi taler om.
get for, at bierne får et robust liv
niske syrer. I det færdige, bagte I flere tusinde år har man vidst at honning
biofilm på
og ikke bliver syge.
brød er bakterierne selvfølgelig
kan bruges som sårsalve. De gamle
kroniske sår.
I det øjeblik man underminerer de
væk. Og det skal de jo også væ- ægyptere vidste, hvordan man blandede
gode bakterier hos bierne, så lider
re.
honning, fedt og bommuldsfibre til en
bierne under det. Og det er netop
effektiv sårbalsam.
Et medicinsk produkt
hvad landmændene foretager sig med
Honning-virkning på dårlige bakterier
deres sprøjtemidler. Blandt andet ’Round Men honning er også et medicinsk proUp’, verdens mest udbredte ukrudtsmid- dukt. Nektar tilsat 13 typer gode bakterier Man kan så spørge, hvad det er i honninudvikler det fermenterede produkt, vi
gen, der får den til at virke på dårlige
del.
kalder honning, der kan anvendes til at
bakterier.
De rester af ’Round Up’, som bierne
bekæmpe sygdomsfremkaldende bakteri- Der findes planter med baktericid nektar
samler ind i nektaren, og som findes i
er. For vi bruger gode bakterier til at be- – herhjemme fx slangeurt. Men den enenektaren, har antibiotiske egenskaber.
ste nektar, vi for alvor ved, virker bakteBierne, som bliver udsat for ’Round Up’, kæmpe dårlige bakterier. I vores mikrobiota (vores bakterieflora) spiller vores
rie-dræbende er manuka-honningen, der
dør hurtigere end andre bier. De er ikke
gode bakterier en kæmperolle for, om vi bliver fremstillet af nektaren fra manukaså robuste
træet (myrtefamilien), der
Hvad er det da for et produkt bierne pro- bliver syge, eller
om vi er sunde.
er kendt for at vokse i
ducerer ?
"Bakterier danner biofilm i
New Zealand og AustraProduktet er i bund og grund, hvad bierne Det gælder om at
fodre bakterielien og som bruges som
bruger til at fodre deres yngel med og
kroniske sår og bakterierne
medicinsk honning. Det
selv lever af. Så honning er først og frem- massen med så
’taler' kemisk med hinanden er methylglyoxal i mameget godt, som
mest biernes egen mad.
nuka-nektaren, som er
Spiser du honning, får du formentlig også overhovedet mui biofilmen og kan påvirkes
antibakteriel.
rester af bakterier, og det vil du også få, ligt for at stimumed honning".
Almindeligvis flyver
hvis du bruger honning i din surdej. Det lere

bierne hjem til
stadet med en
nektar, som bakterierne trives i.
Bierne tilsætter
glycoseoxidase og
vi får brintoverilte.
Generelt bryder
bakterierne sig
ikke om en lav pH
-værdi/ altså et
surt miljø og heller ikke om
’syltning’: Bakterierne mistrives,
hvis der tilsættes
så meget sukkerstof/kulhydrat til
produktet, så vandet bliver trukket
ud. Dehydrering
virker bakteriedræbende. Hertil kommer alle de syrer,
som bierne selv fremstiller, og som også i
én eller anden grad virker bakteriedræbende og dødelige for vira og parasitter.
(Tænk på hvordan vi bekæmper varroamiderne. Vi bruger organiske syrer til
at slå dem ihjel).
Honningen indeholder fruktose, der bliver spaltet, og herfra får man methylglyoxal. Jo mere methylglyoxal, der findes i
en honningopløsning, jo mere bakteriedræbende er produktet. Men methylglyoxal er noget, vi først og fremmest finder Leptospermum Scoparium Manuka busk
i manuka-honning og kun ganske lidt i
den danske flora.
”Honning er fremstillet
Hvad den danske honning til gengæld
af
bier- i samarbejde med
kan er at producere brintoverilte. Og det
bakterier”
er den ganske god til.
Enzym fra spytkirtler
Hvor kommer brintoverilten i honningen
fra ?
Biernes cowboy-trick går ud på, at de
tilsætter glycoseoxidase (et enzym) fra
deres ’spytkirtler’ til den nektar, de netop
har samlet. Glycoseoxidasen er inaktivt i
honning med lavt vandindhold. Når hon-

Biavlerforeningerne Kronborg Vestre Birk,
Kronborg Østre Birk, Frederiksborg Hillerød,
Rudersdal, Hørsholm og Nordsjællandske Bivenner afholdt Nordsjællandsk Fællesmøde i
Græsted i november.

ningen er inddampet i staderne, og vandindholdet er nede på – eller under – de 20
pct., er enzymsystemet inaktivt. Og det er
rigtigt smart, når vi ser på, hvad der sker i
bistadet i løbet af vinteren, hvor fugten
langsomt trænger ind fra hjørner og kanter, og noget af honningen bliver fugtigt
eller ligefrem vådt. Så stiger vandprocenten og nu skulle man jo tro, at
svampe og bakterier snart
ville stortrives i stadet. Men
det sker ikke, fordi bierne har
tilsat glycoseoxidase, der nu
aktiveres.
”Bierne stikker Glycosenedikke af lyst. De oxidasen
bryder noget
stikker fordi
af glukosen til
man er fumglyconolakton
og brintoverilmelfingret.
te. ProduktioHvis man benen af brintgår en fejl får
overilte går i
man det at vide gang i den del
med det samaf honningen,
hvor vandprome. Man skal
centen nu er
lære af sine
steget til kristik. Bierne
tisk størrelse.
skal kunne
Og det sker i
håndteres med
periferien af
bifamilien.
de bare næver
Det er biernes
ellers er det
sikkerhed.

ikke sjovt”.
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Trænger der vand ind og begynder der at
vokse mikroorganismer, så opstår brintoverilten og kvæler bakterierne.
Honning sår-bandager
Brintoverilten er et godt gammelt desinfektionsmiddel og i bistadet indtræder
brintoveriltens funktion, hvis vandprocenten stiger. Når vandprocenten falder,
slukker ’motoren’ for sig selv og af sig
selv. Det er den funktion, vi udnytter, når
vi bruger honning til sårbandager. Honningens høje koncentration af sukker
trækker væske ud af såret. Honningen
bliver våd / vandprocenten i honningen
stiger, glycoseoxidasen aktiveres og danner brintoverilte, der slår bakterierne
ihjel.
Det er fidusen ved at bruge honningbandage på sår. Og honning er rigtig godt til
brandsår. Det er faktisk noget af det, honning er allerbedst til sammenlignet med
sølv-bandager. (Især i 3.verdenslande
med mange små kulbækkener, hvor der
opstår rigtig mange brandsår).
Men honning fungerer også godt til
tryksår på fx plejehjem og kræftsår, og
honning virker hurtigere og bedre end
behandlingsformer med sølvpartikler, der
har en antimikrobiel effekt.
Men til trods for honningens uforlignelige fordele er patienterne ikke altid specielt taknemmelige og glade for brugen af
honning. ☺ Forstå det hvem der kan. Det
svier, når man trækker væske ud af et sår
med honning. Og plejepersonalet er heller ikke begejstret, fordi bandagerne skal
skiftes rimeligt ofte, på grund af sekretionen. Men sammenlignet med sølvbandagerne foregår heling med honning
både hurtigere og bedre. Mens sølv slår
bakterier ihjel, fjerner honning også dårlige bakterier. Honningen indeholder
mange faktorer, der stimulerer sårhelende
egenskaber. Fra et sår med en grad af
betændelse får man et sår, der kommer
ind i opbygningsfasen. Honningen kan
noget, som intet andet kan.

Det gjorde indtryk

og glögg-essens
kogt hjemmefra
af stærke gode
krydderier. Det
Først et varmt velkommen til jer
betyder alverden
nye medlemmer! Det er dejligt
at føle sig vel
at I har lyst til at være med i
mødt.
vores fællesskab omkring SkoAllerede to dage
lebigården og biernes liv.
efter, tirsdag den
23. november,
Bier har et fællesskab og en
mødtes vi igen.
måde at organisere sig på, der fascinerer.
Denne gang til
Måske biavlere, der forener sig, har det
en velbesøgt
på samme måde? At vi efterligner bierne
honningsmagog organiserer os på en dansende let og
ning i Aktivitetssamtidig ansvarlig måde? Er biavlere
centret på Sophielund. Hvem der gjorde
mon et folkefærd der er lige så fascinehvad på dagen aftaltes stort set om søndarende som de bisamfund, de tager sig af?
gen i Skolebigården. Kirsten bagte sit
lækre grydebrød, der passer hjertensgodt
Prøv bare at se, hvad der skete i HBF i
til honningmadder. Ella sørgede for kaffe
november:
og te og talMed ét har Bi-Sam ud af det blå sørget
lerkener. Ole
for at hente stabilgrus og lave livreddenMichael svinde arbejde for det trin der ellers havde
oxalsyren, sørgede Pia og Stiger let som en
sine frønnede steder. TAK! Dejligt at
ne for, at alle blev mødt af
plet kassen
have dig tilbage i foreningens liv igen.
varm æbleglögg og æbleskimed krus og
ver.
Bålet
var
tændt,
den
velskeer, diploOg her for nylig gav vi bierne oxalsyre.
mer og stemVi så hvor fint de har pakket sig sammen smagende alkoholfri glögg,
mesedler og
til vinteren. Nu håber vi, de klarer kulden som simrede i gryden over
bålet,
forsvandt.
Det
var
rart
mit bidrag var
til frosten går af jorden og erantis kigger
på denne lune solskinsdag i
at skaffe
frem. Det skete søndag den 21. novemnovember at også børnene
sponsorer til
ber, hvor Jens havde blandet oxalsyren
kunne
få
krydderdrikken,
og
at
vinderne. Og
hjemmefra med vand og sukker, fyldt det
deltagerne,
i en dunk og sørgede for, at alle vi andre ingen voksne behøvede være
ikke mindst,
medlemmer kunne få vores portion oxal- bekymrede for, om de kunne
køre
hjem.
Der
blev
tid
til
at
bidrog med
syre med hjem. Samtidig gik han og anderes lækre
dre frivillige rundt og sørgede for at Sko- snakke med hinanden. (Stines
honning. Både flydende og fast. På forlebigårdens stader fik hver deres millili- opskrift finder I på side 6 her i BiOrd).
Jeg glæder mig til på hjemmefronten at
hånd mente de, der blev spurgt, at deres
terdel. Tak til jer der bidrog til at give
honning var den bedste på egnen. Det var
bierne en så varroa-fri vinter som muligt. lave den til familien. Så igen en stor tak
til Pia og Stine for at stille op til hygge og et godt udgangspunkt for honningImens folk strømmede til for at hente
fællesskab med æbleskiver i varmekasser kappestriden. Vi var heldige også at få
helt uvildige deltagere, som havde læst
om honningsmagningen i lokalavisen og
som med ildhu gik op i at finde smagsnuancer, skarpe kanter og mærke forskel
på konsistens. Stor tak til alle der bidrog
ved jeres måde at være til stede på – og
til Heino i Bihuset og Max i Bibutikken
for flotte gevinster! Resten af disse
mængder af honning bliver nu omdannet
til mjød til glæde for foreningen en af de
kommende gange vi ses. Her er det Pia
og Stine der står for den energiske produktion.
Som I nok kan fornemme har vi i HBF
meget godt at mødes om og en god stemning at gøre det i. Så hægt jer på! Vær
med. Vi, som sidder i bestyrelsen og de
mange frivillige glæder sig til, at I kommer og er med. Vi ser frem til at se jer og
dem I kender og naboerne med til Hørsholm Biavlerforenings vintermøder, som
finder sted 25. januar, 22. februar og 22.
(fl.h = flydende honning,
marts. Alle kl. 19 og alle i Aktivitetscenfa.h. = fast honning.)
tret på Sophielund. Mere om vintermøderne andetsteds i Biord. Og glæd jer til
Fra venstre: Michala & Henrik (4. præmie fl.h). Mogens (DIPLOM:/ 1. præmie fl.h.),
Kirstens grydebrød.
Kirsten W. (DIPLOM:/ 1. præmie fa.h. + 4. præmie fl.h.) Hubert og Narumi (2. præmie
Indtil da ønsker vi jer - her fra bestyrelsen
fl.h. & 3. præmie (fa.h.), Stine og Pia (3. præmie fl.h.) Fotograf: allan (2. præmie fa.h.).
- et godt nytår! Rose Marie...

Rose Marie gør status efter
1½ måned som formand.

4

Af Ole Michael

Bi-Skolen - 4. lektion

Tidligt forårs-tjek

Familie-sammenføring er vejen frem.
Ingen barnebrude.

BI-SKOLE LEKTIONER:
Bi Ord 100: nr. 1 2021:
Der er ikke noget, der hedder vintertab.
Bi Ord 101: nr. 2 2021:
Det fantastiske ved bifamilien er biernes evne til at gå ind og ud af dvale...
Det er klogt at foretage et tidligt forårstjek af bifamilien, så man kan nå at redde
bifamilier, der mangler mad, eller bifamilier uden fungerende dronning.
Små familier er et sikkert tegn på, at noget er galt. Der kan være flere årsager til,
at bifamilien er lille. De mest almindelige
er: 1) Der blev lavet for få vinterbier i
efteråret, 2) Dronningen er for gammel
eller ved at løbe gå tør for sæd, 3) Der går
en jomfru, som ikke kan lægge æg, og 4)
Der mangler mad.
Små familier slår man sammen to og to,
idet man sikrer sig, at mindst en af familierne har en æglæggende dronning, dvs. et
yngelleje, der er i orden. Er dronningen
løbet tør for sæd, laver hun droneyngel
også kaldet pukkelyngel og dur ikke som
dronning det år. Det samme med en jomfru. Her vil der slet ikke være noget yngelleje at se. Så uden et pænt fladt yngelleje - hvor lille det end er, har bierne ingen chancer for at overleve.

Kun hvis det eneste, der er i vejen er, at
der mangler mad, kan familien reddes.
Tjek om foderet er kommet for langt væk
fra bi-klyngen. Er dette tilfældet, fjerner
man alle tomme tavler derimellem, og
rykker foderet hen til klyngen. Mangler
der rent faktisk mad, og er der ingen tavler med foder, skal bifamilien have mad.
Enklest sker dette, ved at låne en fyldt
fodertavle eller to fra en familie med
overskud af foder, fx den familie, der går
rundt med en jomfru. Krads lidt op på
den side af tavlen, der vender mod biklyngen, så bierne straks kan komme til.
Alternativt må familien have en madpakke, dvs. en flad pakke med foderdej. Er
familien mere død end levende, kan man
forinden spraye den over med kuldslået
sukkervand.
Bierne skal have kontakt med madpakken, for at de vil begynde at tage foderet til sig. Især vil de holde sig tilbage på
kolde dage. Derfor er det en god idé at
lægge madpakken direkte på rammerne,
En dronemor – gammel dronning eller
hvis der er tale om et trugstade. Ellers
jomfru, der aldrig er blevet parret, kan let skal der fodres hen over et stort foderhul,
finde på a lave pukkelyngel, der som or- gerne så stort som det, der passer til en
det siger, er yngelceller med små pukler bitømmer.
som på en flok kameler. På fotoet af tav- Før foderet lægges på blødes det op i
len ovenfor ses pukkelyngel omgivet af varmt vand, så det er fugtigt, og bierne
celler med foder og pollen.
straks kan tage fat uden at skulle hente
vand. Skær med en kniv eller spartel ski-

Bi Ord 102: nr. 3 2021:
Sjusk ikke med indvintringen
Bi Ord 103: nr. 4 2021
Honning & Høst
ver af foderdejen, fugt den og tryk den
ned i foderhullet og læg til sidst plastik
over. Færdige ”madpakker”, som er pakket i plastik, åbnes mest muligt på den
side, der vender ned mod bierne. Kniber
det med pladsen, kan man altid klemme
en skive foderdej endnu mere flad, når
den er lun. I mange opstablingsstader, er
der et foderrum under dækpladen, som
passer til en madpakke.
Har man har mistanke om, at der mangler
pollen, kan man fodre med hjemmehøstet
pollen, en polletavle fra en anden bifamilie eller fodre med proteinberiget foder.
Et tidligt forårstjek, betyder, at der skal
ses til bierne omkring 1. marts. Det gør
ikke noget, at det er frostvejr, når man
kigger, blot man ikke åbner over yngeltavler. Før dronningen er begyndt at lægge æg og har etableret et yngelleje, kan
bierne i øvrigt tåle næsten alt, så vent
ikke med at kigge, hvis mistanken går på,
at en bifamilie er uden æglæggende dronning eller har en dronemor indlogeret.

Find et vintermøde i vores naboforeninger
Kig indenfor på vore naboforeningers hjemmesider og
find spændende vintermøde-arrangementer. Tjek løbende Nordsjællandske Bivenners hjemmeside:
(www.nbv-biavl.dk), Kronborg Vestre Birks Biavlerforening:
(www.kvbb-biavl.dk), Frederiksborg Biavlerforening:
(www.fbh-biavl.dk) og København Amts Biavlerforening
(www.vokstavlen.dk).
I Københavns Amt: i lokale (A 2-84.-11) på Science/LIFE
(Landbohøjskolen) kan du fx høre:

Tirsdag d. 18/1 2022 kl. 19.30:
Birthe Samuelsen fortælle om blomsterne og bierne. Et møde
sammen med Haveselskabets Københavns Afdeling, hvor
Birthe er formand.
Tirsdag d. 8/2 2022 kl. 19.30:
Annette Bruun Jensen (lektor på̊ institut for Plante- og Miljøvidenskab på̊ KU Science) fortæller om biernes anatomi og
sin seneste forskning. Vi kigger også̊ på̊ bier i stereolupper.
KU LIFE - Thorvaldsensvej 40, 1971 Frederiksberg C -Yderdøren er åben fra kl. 19:00 og låses kl. 19:30.
Der udleveres parkeringsbilletter.
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Kom på Sophielund kl. 19 og sæt:

Bipollen på menuen
Biavlere kan hente andet end honning fra
bistaderne. Denne aften vil Peter Sjøgren
og Charlotte Romlund sætte fokus på
bipollen.
Peter har gennem de seneste år opbygget
en stor erfaring med indsamling og behandling af bipollen. Samtidig har Peter
leveret bipollen til en lang række gourmet-restauranter og andre fødevareproducenter, så vi i dag ser en række nye
produkter med bipollen som ingrediens.
Charlotte har sammen med sin bror skrevet bogen "bipollen på menuen", som
henvender sig til biavlere og andre med

Chralotte Romlund, kasserer
Høje Taastrup
Bilaug.
Øko biavler
Peter Sjøgren

interesse for at integrere bipollen i køkkenet.
Peter og Charlotte vil sammen denne
aften dels fortælle om biernes indhentning af bipollen, biavlerens indsamling
og behandling, og dels fortælle om forskellige kvalitetsfaktorer for bipollen ved
brug i køkkenet og fødevareprodukter.

Aftenen vil også byde
på lidt smagsprøver
på forskellig bipollen
og sammen vil vi lave
nogle enkle produkter
med bipollen.
Bogen vil på aftenen
kunne købes til en
reduceret pris på
100 kr. Ligesom Peter vil sælge af sin
økologiske bipollen.

(Pris på nettet ml.
170 og 210 kr. +
fragt).

Fremstil selv Pia & Stines lækre æble-glögg
Til ca. 6 liter færdig glögg:
6 liter æblemost/juice
3-5 spsk. honning/rørsukker efter smag/sødme.
3 kanelstænger
1 vaniljestang
15 hele grønne kardemommekapsler
7 hele stjerne-anis
100 g ingefær i skiver
Skallen fra en appelsin
Skallen fra en citron

Pia

Stine

10 hele rosa peberkorn
Mandelsplitter og rosiner.
Dagen forinden fremstilles en essens
af krydderierne og to liter æblemost/juice, der varmes op og
småsimrer i ca.20 min. Lad endelig krydderierne blive i, så
smagen kan trække godt ud i essensen.
Inden resten af æblemosten/juicen og mandelsplitter og rosiner
kommer i, sigtes essensen, så krydderierne kommer væk.
Du kan også putte krydderierne i en gazesok, så kan den blive
i glöggen.
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Det er bare
helt vildt
Aase Heidmann, cand.
scient i geografi og datalogi introducerer den vilde have - til glæde for
haveejere, bestøvere og
biodiversitet.
Her i vintertiden drømmer mange biavlere om at høste masser af dejlig honning
og gøre livet sødt og godt for deres bier.
Vintermødet giver ideer til, hvordan der
kan skabes en mere vild have, der er god
for biodiversitet og forbedrer livsvilkårene for flora og fauna – og dermed selvfølgelig også for bier.

træer, der sikrer en lang periode
med nektar og pollen
¤ Vand og fugtige områder

I øjeblikket har politikere, aktivister og
borgere fokus på initiativer, som skal
stoppe den negative udvikling af det globale klima og forarmelsen af det vilde
plante- og dyreliv. Det enkelte menneske
kan være med til at gøre en forskel. Have
-ejere kan arbejde for at gøre haverne
mere ”vilde”.
Mødet vil indeholde oplæg og dialog om
”vilde haver” med praktiske eksempler.
Der bliver mulighed for at udfylde et
”scorekort” for biodiversitet i sin egen
have og få en ide om, hvordan ”vilde”
løsninger kan etableres.
Kendetegn ved ”vilde haver”:
¤ Ingen giftstoffer og minimal gødning
¤ Minimal vedligeholdelse
¤ Biodiversitet med haven inddelt i forskellige funktionsområder

Inspiration til biavleren
Den store Biplanteboken vigtige planter for bier og birøgtere” af Roar Ree Kirkevold og
Trond Gjessing fra 2003 med bl.a.
en plantetabel for 343 nordiske
arter med angivelse af pollen og
nektar fra februar til oktober.
Plantenavne på både norsk, dansk,
svensk og latin.
Flot norsk bog med fotos og beskrivelse.

¤ Lysindfald med sol og varme
pletter
¤ Læ, skygge og ynglesteder mv.
¤ - Tilpasses de mennesker, som
bruger haven (fx med legeplads,
urtehave, havemøbler, græs, kvasbunke, kompostbeholder - og ikke
at forglemme bistader)
Særlig fokus på tilstedeværelse
af pollen og nektar
Bier elsker, at der er nektar og pollen inden for deres rækkevidde lige
fra de kravler ud tidligt om foråret,
til de foretrækker at blive i stadet i
Mød Aase Heidmann på Sophielund den 22. februar kl. 19. det sene efterår. En biavler kan
være med til at skabe bedre livsvil¤ Gerne overvægt af ”danske” vilde plankår for sine bier ved at gøre sin have metearter
re ”vild” med urter, buske og træer, der
¤ Et mix af blomstrende planter, buske og løbende blomstrer hen over vækstsæsonen.
Atlas Flora Danica af Per Hartvig
I Danmark har vi over 3000 vilde plante2015 med vilde danske planters udarter.
Nogle af dem kunne måske vokse i
bredelse. Gennem 20 år har professioen
”vild”
villahave? Man kan blive klonelle og amatører registreret voksestegere
på
alle
disse plantearter ved at studeder for vilde planter i alle egne af
re
levesteder,
pollen og nektarindhold
landet. Der er registreret 1 mio. fund
mv.
På
vintermødet
bliver der omdelt en
af over 3000 plantearter. En kæmpe
kopi af Danmark Biavlerforenings biværk i 3 bind med 1230 sider og utalplantekalender, som er et fint redskab til
lige illustrationer. Et opslagsværk for
få overblik over flere hundrede arters
naturelskere og dem, som er interesblomstring lige fra februar til oktober.
seret i levestederne for vores vilde
danske planter.
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Optimal-bistaderne giver
bierne naturlige levevilkår, - i følge Christoph.

Opgør med kemo-biavlen

Optimal-staderne er både jyske og plastfri
og fremstilles af weymouth-fyr, douglas,
lærk, gran og tækkerør (phragmites australis ) - i alle rammemål.
Staderne er – ifølge producenten Christoph Bloch – bivenlige og specielle, fordi staderne er konstrueret, så indeklimaets
fugt og temperaturer, matcher biernes
miljø i et levende træ.
Økologiske, bæredygtige stader fremstillet af danske tømrere til en fair løn .
Om vinteren
Et klima-låg med 9 cm tagrør i top affugter
skal bistadet
stadet i løbet af vinteren og ’afløser’ den
være varmt,
plastplade, der spærrer fugten inde i de traditørt og veltionelle stader.
isoleret og den
fugt, som bierne afgiver,
skal kunne
slippe ud gennem væggene.
Derfor er siderne i et optimal bistade
fremstillet af 4
-5 cm sammenpressede
tækkerør, der
er det ideelle
materiale til
Skuffermagasipermanent
ner kan afløse
affugtning.
magasinkasser. I
Om sommeren
stedet for at løfte
virker formagasiner op og
dampningen fra tækkerørene kølende.
de-isolering
ned, kan biavleom vinteren.
ren trække skuffer ud af sit biHøj luftfugtighed
Det afstedkomstade. Og endnu
I bistader, der er bygget af tynde trævæg- mer, at bierne
en fordel er det,
ge eller af vandtæt polystyren, forbliver
bruger mindre
at færre bier
vandet i stadet. For at modvirke den høje energi til at
bliver mast..
fugtighed i de konventionelle bistader,
holde varmen
holdes bunden af bistadet ofte åbent, så
om vinteren og
vandet kan slippe ud. Selv om vinteren.
mindre energi
de korrekte
Resultatet er kulde, fugt og træk i bistatil at ventilere
bakterier. Og
det.
stadet om somifølge ChriKonsekvensen er, at det koster bierne
meren og biavstoph behøver
energi, det koster stadet varmeeffektivileren kan høste
du ikke at købe
tet, og det koster bier og biavler honning. mere honning.
bogskorpioner.
Resultatet er, at bierne slides hurtigere, at
De indvandrer
Siden 2013 har Christoph selv, tiltrukket
familien svækkes, og at bierne bliver me- Bog-skorpionerne
re sårbare for sygdomme.
I tækkerør-væggene lever insekter som fx Bloch ikke brugt syrer til af det ideelle
at bekæmpe varroamider tørre klima.
I naturen lever bierne i hulrum i tykke
bogskorpionen, der kan bekæmpe varmed i sin biavl.
levende træer, hvor biernes yngelleje i
roamiderne. Og bierne er afhængige af
gennemsnit er cirka 26 cm i diameter.
deres naturlige bofæller, fordi de holder
Her er bierne isoleret mod kulde, og fug- bierne i biologisk ligevægt. Kun gennem
ten transporteres ud gennem siderne af
symbionterne er bikuben koloniseret med
”Sygdom i bifamilien er ikke
det levende træ.
fjenden, men indikatoren på et
dårligt indeklima: for høj fugtigDødt og levende træ
hed og utilstrækkelig isolation”.
Dødt og levende træ har helt forskellige
materiale-egenskaber: Dødt træ tiltrækker
vand og nedbrydes ved hjælp af fugtelskende mikroorganismer. Det er et habitat, der er for fugtigt til sunde bier.
Med udgangspunkt i gamle konLevende træ virker affugtende og afbastruktioner og nye beregninger har
lancerer temperaturen. Ved hjælp af træets kapillærer kan træet afkøle og varme.
Christoph Bloch forsøgt at optimeBifamilien i det levende træ tempereres
re bistadet, så det fungerer optiog holdes tør, fordi træet affugter, og det
malt for bier og mennesker. I 2018
er en hovedårsag til færre varroa angreb. Christoph Bloch og Torben Schiffer, der har
grundlagde han Optimal Bees i
Bierne får altså varmebeskyttelse om
testet Optimal staderne. Christoffers bier klarer
Ringkøbing.
sommeren - og med en lukket bund: kul- sig med mellem 4-6 kilo vinterfoder pr familie.
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Søndags workshops

På tværs af generationer. Tag børnene med.

Søndag 6. og 13. februar
kl. 13:00-16:00 i HBF’s
’værksted’ på Enghave
38, 2960 Rungsted Kyst:

MAJ

Søndag 1. maj
i Skolebigården:
13.00-16:00:
Standerhejsning!
Tavle-lodning og
evt. blomsterengs-workshop.
Kom og sæt sæsonen i gang, sæt
voks i tavlerne og så blomsterfrø
til vilde blomster til honningog humlebier. Ella og Allan
står parat med en frøblanding med
quinoa, boghvede, honningurt, oliehør,
hvidkløver, fodermarvkål, rødkløver, stenkløver, alsikekløver, kællingetand, esparsette og hjulkrone. Husk spaden ☺

&

Byg dit eget HUMLEBIBO inden humledronningerne kommer ud af deres vinterhi! BiSam viser hvordan. Tag urtepotter, musereder, fuglereder, en gammel pude med
dun, lærketræ eller andet ikke trykimprægneret træ med.
Søndag den 13. marts kl. 13,
lægger vi tagpap på magasin-reolen. Måske må vi
mødes igen den 20. marts
for at færdiggøre taget.

&

Marts

Søndag 24. april i Skolebigården 13:0016:00. Oprydningsworkshop: Vi rydder
op i Skolebigården efter vinteren, og
forinden har vi afklaret, om vi vil fjerne
græstørv til en blomstereng i Skolebigården eller Enghave 38/ Naturens Hus.

Meld til...
Vi glæder os til at se dig.
Tilmeld dig på
info@horsholm.dk
så vi ved, du kommer.

Lovbrud straffes
med en henstilling

Registrerer du ikke dine bier i Det Centrale
Bigårdsregister, bliver du straffet med en henstilling.

Den 21. april 2021 trådte EU’s nye dyresundhedslov i kraft, og fra den 21. april
blev det lovpligtigt for alle danske biavlere at lade deres bier registrere i Det
Centrale Bigårds-register. (CBR).

Men så reagerede Birgitte Lund i Landbrugsstyrelsen omsider og fastslog:
- at Landbrugsstyrelsen ikke har kapacitet
til at ’gå ud’ og kontrollere biavlerne,
men at vi alle skal overholde alle de regler, der gælder.

Så jeg får en henstilling som straf?
-Ja, men hvorfor vil du så gerne have en
bøde ? Er det dét, du gerne vil ?

Går man over for rødt lys eller kører
uden cykellygte, får man ikke en henstilLove har almindeligvis en straf, hvis man ling, men en bøde ! /?
overtræder dem ?
-Bøden kommer da nok også en dag, hvis
-I lov om Biavl har vi bemyndigelse til at du så gerne vil have det. Du kan kigge i
kontrollere. Men vi har ikke ressourcer til lov om Biavl vedr. straf og ikrafttrædelPå Binævnets møde den 13. oktober blev at gå ud og tjekke hver enkelt biavler .
sesbestemmelser.
Landbrugsstyrelsen spurgt, hvad Styrel*
sen vil foretage sig, hvis en biavler ikke Hvis jeg nu melder mig selv som lovover- (Jeg har kigget, men fandt nu ikke nogen
har tilmeldt sig CBR. Landbrugsstyreltræder. Er svaret så ’nå’, det var da bare svar ☺ i ’lov om biavl’, for der var insens svar var, at Landbrugsstyrelsen ikke ærgerligt?
gen/ allan).
kontrollerer biavlerne, men at det er biavlerens eget ansvar at registrere sig.
-Så ville vi give dig et påbud !
Men hvad sker der, hvis en biavler ligefrem går hen og overtræder loven ? Hvis
han/hun bliver anmeldt for at negligere
loven, eller ligefrem melder sig selv som
lovbryder?

Almindeligvis kombineres en lov med en
straf/ramme. Det koster fx 1.000 kr. i
bøde at gå over for rødt.
Derfor har ’Biord’ henvendt sig 4-5 gange til Landbrugsstyrelsen for at finde
frem til, hvad sanktionerne vil være, hvis
loven bliver overtrådt.
Indtil november sidste år, blev alle henvendelser mødt med tavshed.

Et påbud ?
-Ja
Hvad indebærer ’et påbud ’?
-I påbuddet henstiller vi til dig, at
du går ind og registrerer dig.
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Doven biavl - sådan !

Hvad sker der, hvis
man ikke forstyrrer
bierne, men lader dem
i fred - ud fra ideen, ’at
bierne ved bedst’.
Hvordan kan man
komme lettest om ved
at lave en aflægger og
varroabekæmpe effektivt.
”Bi-Ord” har henvendt
sig til Ole Michael for at få et par cowboy-tricks.

og
g
r
ø
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ås

f

Sp

Perpetuum mobile

En doven biavler spørger,
hvad der vil ske, hvis man
springer indvintringen over,
og blot venter med at høste
overskuddet af honning til
sidst i april (det efterfølgenBierne i aflæggeren vil hurtigst muligt lave en
dronning på ét af de æg eller én af de larver, der de år)? Nogle påstår at kvablev bragt med over i aflæggeren. Tager man
liteten af honningen ligeyngel fra flere bifamilier kan man lave en aflægfrem stiger.
ger for hver 6. yngeltavle.

Gratis aflægger med automatisk varroa-bekæmpelse
Opskriften er enkel: man flytter i starten af juli
hele yngellejet fra en bifamilie over i et tomt
bistade. Dronningen skal ikke med og heller
ikke den sidste yngeltavle med åben yngel.
Der skal en ”håndflade” af bier med på hver
yngeltavle. Skub de overflødige bier af med de
bare hænder, eller brug en kost. Giv foder til
aflæggeren eller snup en honningtavle med
over, så bierne i aflæggeren har noget at leve af,
til bierne kan hente nektar selv.
Nu har man en moderfamilie med dronning og
uden yngel og en aflægger med yngel og uden
en dronning.
Dronningen i moderfamilien vil snart sætte turbo på for igen at etablere et velvoksent yngelleje. Indtil der igen er yngel, der skal fodres, vil
bierne hellige sig indsamlingen af nektar og
opbygge et ekstra stort honninglager. Med en
god dronning vil bifamilien have indhentet det
tabte inden 1. september. Se figuren:

Automatisk varroa-bekæmpelse
Metoden, der her anvises, stammer fra det, der
kaldes varroa-bekæmpelse ved total yngelfratagelse. (Kan let Googles). Fidusen ved denne
metode til varroamide-bekæmpelse er, at miderne sidder i de forseglede yngeltaver. Man fjerner altså alle mider fra moderfamilien sammen
med ynglen. Flytter man, som nævnt, den åbne
yngeltavle, man lod tilbage, over i aflæggeren,
når den efter en uges tid er forseglet, har man
renset moderfamilien helt for varroamider, da de
få mider, der måtte være tilbage på arbejderbierne, nu er løbet ind i den eneste tavle, det er værd
at yngle i, når man er varroamide.
Aflæggeren, til gengæld, der er har fået
alle varroamiderne, skal som andre
bifamilier behandles med myresyre.
Det kan ske straks, da man ikke skal
høste honning fra familien. Man kan
også vælge at give oxalsyre, blot man
rammer det tidspunkt, hvor al ynglen er
løbet ud, og den nye dronning endnu
ikke er kommer i gang med at lægge
æg.
Illustration fra folderen:
Total yngelfratagelse,
Århus Universitet

Erik Navntoft er død
Erik Navntoft sov stille ind den 8. december mæt af dage. Erik begyndte som biavler som
ung, da han satte bistader op i sin mors have.
Lærergerning og børn satte imidlertid biavlen
på pause. Så det var, da han gik på pension i
1992, at biavlen igen blev sat på dagsordenen.
Erik var ikke bare biavler. Han var også erhvervsmand og opfinder. Dette fik han til at
gå op i en højere enhed ved at sætte system i
bestøvningsbiavlen på Sjælland og Lolland
Falster, og som en vigtig del af forretningen
sende hundredvis af bifamilier på bestøvningsopgaver.
Erik var en utraditionel og alligevel lidt gammeldags erhvervsbiavler. Han brugte aflagte
trugstader med afskårne ben. De kunne erhverves for en slik og var lette at håndtere.

Staderne kunne stå i kassevognen og på traileren, så Erik kunne transportere op til 22 bifamilier ad gangen på sine ture syd på.
Alle, der har kørt ad Folehavevej har set Eriks
system, når de midtvejs mellem Hørsholm
kirke og Strandvejen stødte på en række bistader linet op på en buk bestående af to vandrør.
Erik blev aldrig medlem af Hørsholm Biavlerforening, efter sigende fordi han ragede uklar
med én af stifterne af Hørsholm Biavlerforening; men det er for længst glemt.
Erik Navntofte blev 96, igen et bevis på at
biavl er en sund beskæftigelse.
Æret være Eriks minde
Ole Michael Jensen
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Svar:

Ved
formand emeritus
Ole Michael
Kære Dovne Biavler
Hvad der vil ske ved at udskyde honninghøsten ?
Intet! Honningen holder sig
fint i tavlerne vinteren over.
Måske skulle man blot vente med at høste til maj. Da
man først der ved, om der
’var’ mad nok til at sætte ny
gang i bifamilien. Så i praksis er der ingen problemer
med den viden, jeg har. Jeg
tror snarere, det strider mod
alle konventioner om, at
høste om foråret.
C.C. Henriksen, der oprindeligt overbeviste mig om,
at man da skal presse sin
honning, fodrede aldrig,
men tog kun den honning,
der var ’til overs’, dvs. det
honning, der i august kunne
fjernes uden at fodre. Den
dovne biavler gør i princippet det samme ved blot at
snuppe overskuddet om
foråret. Den dovne biavler
overlader det til bierne selv
at afgøre, hvad der er ’til
overs’.
Det eneste, jeg kan se, der
spænder ben for den dovne
biavler i så henseende, er, at
vi giver oxalsyre i december, og at det måske kan
sætte sig i honningen. Personlig tror jeg dog ikke
dette er et problem. Snarere
er det et problem, at man tit
ville skulle skille kasserne
ad, for at finde biklyngen,
og dér give oxalsyre.
Hilsen Ole Michael

vintermøde * vintermøde * vintermøde * vintermøde * vintermøde * vintermøde * vintermøde * vintermøde * vintermøde * vintermøde * vintermøde

En blanding af :

Chokolade, trøfler og honning
Mød din bi-inspektør: Nicolaj Wium,
når han fortæller om sine søde interesser.
Nicolaj Wium er lidt af en sæsonarbejder. Han veksler mellem biavl og
chokolade.
Godt nok producerer han chokolade hele
året, ligesom han hele året underviser
dem, der vil lære at fremstille fyldt chokolade, flødeboller og dem, der vil beherske kunsten at temperere chokoladen.
tid mellem chokolade og biavl.
De 60 bistader skal passes. Men
når honningen er høstet
og bierne er indvintret i
september stiger folks
chokolade-appetit i takt
med, at der lige så
langsomt skrues op for
julelysene i deres øjne.
Til jul topper salget af chokolade så, og bortset fra Valentines
dag og påske er der stort set
dødvande efter jul.
Det giver så løbende Nicolaj
mulighed for at satse mere af sin
tid på tilværelsen som biavler. I
januar og februar bliver materiellet gået efter. Magasiner og
rammer bliver skrabet, børstet
og vasket.
Og i perioden fra april til august
tiltrækker bierne sig stadig mere
og mere opmærksomhed.
Som biavler arbejder Nicolaj
med sine 60 langstroth-stader
Nicolaj Wium,
med plast-rammer, som han har
mand Kronborg Østre Birks Biavler Forening
Chokolade-appetitten stiger
Men det lykkes Nicolaj at balancere sin

Hjælp med tagpap
Kom og færdiggør reolen.
Vi begynder den 13. marts kl.
13 og fortsætter (om nødvendigt) den 20. marts
Lad os vide, at du kommer - på:
info@horsholmbiavl.dk
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Til varroabekæmpelse har Nicolaj hidtil fulgt
den strategi, der er foreskrevet af Danmarks
Biavlerforening. Men i år vil Nicolaj bruge
Greensticks.

givet en omgang med en malerrulle med
voks, så bierne kan bevæge sig hjemmevant på kunststof.
Ingen af bierne står hjemme på hans egen
matrikel. Alle bierne er udstationeret hos
folk, der er kommet til Nicolaj og har
bedt Nicolaj om at placere sine bier i
deres haver.

Vi mødes på Sophielund
Den 22. marts kl. 19

Velkommen til
nye medlemmer:
Ole Sam Nielsen
Charan Nelander

Har du bestilt voks ?

Selve honning-produktionen er naturligvis sendt bigscale til Kina

Har du husket at bestille voks til
næste sæson? Ellers gør det med
det samme. Som altid vil Heino
fra i Bi-huset gerne have bestillinger hjem, så snart, der er afregnet, og vi biavlere ved, hvad
der står på kontoen.
Opgaven med at valse voks og
pakke voksbestillinger er vinterarbejde i Bihuset.
Du bestiller ved at sende en mail
til bihuet@bihuset.dk med angivelse af rammemål og antal pakker á 5 kg.
Hjælp Heino: Brug linket:

Aktivitets
-kalender
25. januar: Vintermøde på
Sophielund: Charlotte Romlund og Peter
Sjøgren sætter pollen på menuen. kl. 19.
6. og 13. februar: Workshop med Bisam
om at bygge humlebiboer. Enghave 38.
22. februar: Vintermøde på Sophielund.
Cand. Scient. Aase Heidmann: om den
giftfri vilde natur. kl. 19.
13. (og evt. 20. marts): Workshop: kl.
13-16: Vi lægger tagpap på vort nye reolbord.
22. marts: Vintermøde på Sophielund.
Biavlsinspektør Nicolaj Wium, trøffelekspert, chokoladesmager og honningconnaisseur. kl. 19.
5. april:

Begynderkusus, Sophielund kl. 19.
https://goo.gl/
forms/5sIvoGM3gL6wusDo1 19. april:

Begynderkusus, Sophielund kl. 19.
24. april:
Oprydningsworkshop. kl. 13-16.

To
bee or

26. april:
Begynderkusus, Sophielund kl. 19.
1. maj: kl. 13-16:
Standerhejsning, i Skolebigården
3. maj: Begynderkusus, Skolebigården.
10. maj: Begynderkusus, Skolebigården
17. maj: Begynderkusus, Skolebigården

Se her: nye biavlere

BBC i Frennegård Park
Vil du se resultatet af BBC’s besøg i Frennegård
Park og i Skolebigården kan du kigge med her:
https://www.dabbolig.dk/aktuelt/nyheder/videodab-og-bl-viser-beboerdemokratiet-frem/?
fbclid=IwAR2fsTFFWeVm4Q8NHAcOIO0phVe

2022 er et gult år
I år skal du mærke dine
dronninger med en klat
gul farve på ryggen….

Er der i din omgangskreds
’biavlere in spe’, der kan
tænke sig at lære ’faget’, så
kan de allerede nu blive
skrevet op til forårets begynder-kursus.
I aktivitets-kalenderen kan
du finde alle mødedatoer.
Kurset koster 450 kr., der
skal falde inden kursus-start
Fra 1. juli er det muligt at
melde sig ind i Danmarks
Biavlerforening, - og dermed Hørsholm Biavlerforening - for halv pris og således være medlem resten af
året.
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20. maj: Biernes dag.
24. maj: Begynderkusus, Skolebigården
31. maj: Begynderkusus, Skolebigården
7. juni: Begynderkusus, Skolebigården
7. august maj: Begynderkusus, Høst.
Hørsholm Skole

Jeg hører så’n en
summen
Hvilken
melodi?

