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21 friske wanna-’bees’ 

Begynderkursus 2017 
- er kommet godt fra start. 21 nysgerrige 
kommende biavlere var mødt op den 4. 
april i  Fritidshuset i Rungsted. Her blev 
der lagt ud med filmen Biernes By. Og 
derpå var der en snak om alt det, der 
skal til, for at man kan komme godt i 
gang som biavler. 

Efter påske gælder det årets  gang i bi-
gården og det at have sunde bier. Tredje 
kursusaften, som finder sted i skolebi-
gården, kommer til at handle om det 
materiel, man skal have og de typer af 
bistader, der er at vælge i mellem.   

Bi-voks er dyr, og ren bivoks 
rigtig dyr. Dette skyldes, at ren 
bivoks er blevet en efterspurgt vare. 
Biavlere rundt om i Europa har fået 
øjnene op for, at forurenet voks, det 
være sig med pesticider eller stearin og 
paraffin, er uholdbart i længden. Derfor 
har opkøbere fået øje på dansk bivoks. 

Så kære medlem pas godt på din voks. 
Brug altid ren voks. Køb ikke bifamili-
er eller vokstavler fra en ukendt kilde. 
Dine bier vil ikke synes om det.  

Gør som de fleste i Hørsholm og Om-
egns Biavlerforening. Vær medlem af 
Voksklub Nordsjælland. Så indgår din 
voks i et lukket kredsløb.  

Vi har været gode til at passe på vores 
voks. Men vi skal til at passe endnu 
bedre på den. Voksklub Nordsjælland 
har skærpet reglerne, og I løbet af kort 
tid møder alle medlemmer af voksklub 

Nordsjælland kravet om at melde 
sig ind på ny. I praksis sker det 

ved, at man skriver under på en voks-
kluberklæring, med indskærpelse af de 
nye regler.  

Men lad os glæde os over udviklingen, 
og det vi har opnået. Vi har verdens 
reneste voks. Og vi har ikke bisygdom-
me i vore stader.  

Uden brug af kemikalier og andre ufine 
metoder er det lykkedes os at holde 
varroamiden i skak. Hvad mere er, så 
har vi ikke set følgesygdomme i form 
af Nosema og Deform Vingevirus.  

Og bemærk, vi har ikke som andre ste-
der i landet haft bifamilier, der er ble-
vet affolket (CCD) eller det, der er 
værre: ramt af bipest   

Vel mødt til standerhejsning og god 
sæson 2017. 

har ordet Formanden   



I følge tidsskriftet Science er to uaf-
hængige forskerhold - fra henholdsvis 
England og Frankrig - nået frem til, at 
det er en uskadelig landbrugsgift, der 
dræber bierne og er årsag til CCD. 

Honningbier med microchips fæstnet til  
kroppen er blevet overvåget, efter de 
fik en dosis af pesticidet Thia-
methoxam, der på papiret skulle være 
harmløst. Studier viste imidlertid, at 
bierne mistede deres stedsans og døde, 
fordi de ikke kunne finde hjem. Og 
pesticiderne i kombination med den 
ellers harmløse tarmmide Nosema, har 
en fatal indvirken på bierne, udtaler Per 
Kryger til Kristelig Dagblad. 

Colony Collapse Disorder 

Tag en slapper på ukrainsk 

Svitlana og Dmytr 

Velkommen til nye 
 medlemmer 
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Hvis du vil opnå oplevelsen af 
den totale afslapning, øget po-
tens og følelse af livsglæde kan 
du forsøge dig med en behand-
ling i et Api-hus. Det er der i 
hvert fald nogle amerikanere og ukrainere, 
der tror på. 

Drop tanken om et lysthus i haven, et ude-
køkken eller en udendørs spa. Med et Api-
hus kan du udnytte dine bier til endnu en 
aktivitet.   

Da Svitlana præsenterede ukrainsk biavl 
på årets sidste vintermøde, præsenterede 
hun også den amerikansk/ukrainske ide 
om et Api-hus. 

Api-huset 

Api-huset er på størrelse med et stort lege-
hus. Ca. 10 kvadratmeter. I bunden af hu-
set er der placeret bistader - side om side - 
langs væggene.   

Går du ind indenfor, er huset  indrettet 

med tre brikse, hvor briksenes tynde ma-
drasser hviler på bistaderne. 

Når klienterne behandles, hviler de på 
madreasser 2-3 timer ovenpå bifamilierne 
og udnytter på den vis biernes biofelt/
stråling/ energifelt. En sådan 2-3 timers 
behandling skulle svare til 7-8 timers al-
mindelig søvn. 

Effekten af et behandlingsforløb på anbe-
falet: 5 sessioner, er en forbedret blodcir-
kulation, forbedret mandlig potens, øget 
følelse af livsglæde og forøget energi. Alt 
sammen resultater, der stammer fra bier-
nes udskilte varme, fra interaktionen mel-
lem klienternes og biernes biofelt, og fra 
udveksling af microvibrationer og ionise-
ring. 

Api-huset med bi-
familiernes farverige 
flyvesprækker. 

Briksene hvor  
klienterne hviler. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtigt nyt 
for alle medlemmer - og 
særligt for voksklub-
medlemmer: 
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Fælles indkøb  
hos Heino i Bihuset: 

Tidligere havde vi tre indkøbs-
uger årligt, men fra og med i år 
har vi nu fire indkøbs-uger med 
rabat. Leverancerne bliver kørt til 
Ole Michaels carport, hvor varer-
ne kan afhentes. Ved bestilling på 
Bihusets webshop skal du bruge 
koden: "hørbi" og i feltet vedr. 
levering skal du skrive:  "Fælles 
levering".  
Bemærk, at det ikke er alle  
varegrupper, der udløser en rabat 
på 10 %. 
 
Varer skal være bestilt inden ud-
gangen af indkøbs-ugerne og leve-
ring kan forventes således: 
 

Indkøb uge 17 med henblik på 
levering uge 18, konkret d. 5/5 i 
Ole Michaels carport. 
 

Indkøb uge 22 med henblik på 
levering med fragtmand 9/6 til Ole 
Michaels carport. 
 

Indkøb uge 29 med henblik på 
levering m. fragtmand 28/7 til Ole 
Michaels carport. 
 

Indkøb uge 35 med henblik på  
levering d. 7/9 til Ole Michaels 
carport. 
 

Indlevering af tavler til rens og vask: 
Tidligere betalte forenin-
gens medlemmer - i forbin-
delse med indlevering - et 
gebyr i en krukke pr. sæk 
med tavler for transport.  
Som noget nyt vil Bihuset 
forestå al vores transport, 
og alle tavler bliver i stedet 
faktureret af Bihuset med et 
bidrag til transporten på 
0,80 kr. - plus moms -  
(1,00 kr.) pr. tavle. 
Skralde- og pressevoks 
pakkes som hidtil i tætte sække og koster 
10 kr. plus moms (12,50 kr). pr. sæk på 
ikke over 15 kg voks.  
Transport-bidraget figurerer således på 
den faktura, som Bihuset alligevel frem-
sender for afsmeltning af voks mv. Det 
er vores oplevelse, at det giver en mere 
fair og ligelig fordeling af transportudgif-
terne. 
Indlevering sker som hidtil i Ole Micha-
els carport i Rungsted. Tavler mv. mær-
kes og pakkes jf. video på Bihusets 
hjemmeside. Tavlerne skal være pakket i 
dobbeltsække, hvor farven på den yder-
ste sæk angiver evt. tilhørsforhold til 

Voksklubben (se nedenstående). Har du 
købt/fået tavler, som IKKE er  
registreret Voksklub voks eller andre 
tavler/voks af anden herkomst, så skal 
tavlerne behandles som "sorte". Voksen 
går så i en anden pulje, men Bihuset kan 
evt. veksle til valsede plader i Voksklub-
voks mod en mindre merpris. Er du ikke 
registreret medlem af Voksklubben, så 
skal du pakke i SORTE sække.  
 
Indlevering af tavler mv. skal ske aftenen 
forud for afhentning -  i Ole Michaels 
carport.  

Tavlerne bliver så afhen-
tet af Bihuset på følgende 
dage: 

 Fuldt læs rammer retur. 

Heino vil også stå for rammetransporten. 

 

Afhentning 5/5.  
Rammer forventes retur 
9/6. 
 

Afhentning 7/9.  
Rammer kan forventes 
retur umiddelbart efter 
vask og rens. Dato tilgår 
medlemmerne pr. mail. 

 



 Vores egen lokale honning 
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Vores honning fra Skolebigår-
den har fået en fornem placering 
i Superbrugsen blandt de lokale 
varer. Ved honningen kan man 
læse en forklarende tekst  og 
honningen bliver solgt til en 
fornuftig pris: 49,75 kr. pr. glas. 

Desværre er det konstateret, at 
bivoks ude i Europa - og andre 
steder - dels er forurenet med pe-
sticider, dels er forsøgt suppleret 
med stearin og paraffin. Dette øde-
lægger selvsagt voksen.  
Følgelig har priserne på ren voks 
taget en himmelflugt og de fortsæt-
ter op, fordi vi i Danmark har tra-
dition for at værne om vores voks, 
og fordi voks bliver opkøbt af 
udenlandske forhandlere.  
 
Stikprøver 
I Voksklub Nordsjælland tages 
dette meget alvorligt, da selv den 
mindste forurening vil være ødelæggende 
for den samlede vokspulje. Vi vil fortsat 
sende voksprøver til kontrol i Tyskland, 
men som noget nyt vil voksklubbestyrel-
sen også udtage stikprøver af medlem-
mernes tavler inden afsmeltning, og lever 
disse voksprøver ikke op til standarderne 
- jf. vilkårene i voksklubben - så vil  
et erstatningsansvar for forurening af den 
samlede vokspulje komme på tale.  
 

Forbud mod ApiGuard i Voksklubben 
Senest er også Thymol - herunder brug 
ApiGuard - kommet på voksklubbens 
"forbudt"-liste.  
Vi har i voksklubbestyrelsen drøftet, 
hvordan vi bedst får kommunikeret gæl-
dende regler, ligesom vi har drøftet om  
enkeltpersoner vil kunne fralægge sig 
ansvar, fordi de har meldt sig ind i voks-
klubben på et tidligere tidspunkt og un-
der andre vilkår. 

Derfor er det besluttet, at 
vi snarest efter 5/5 su-
spenderer alle medlem-
skaber af Voksklubben 
og beder alle melde sig 
ind igen med udgangs-
punkt i de nye regler. 
Derved kan den enkelte 
jo selv tage stilling til, 
om de vil leve op til kra-
vene og dermed fortsat 
være en del af en ren 
vokspulje. 
Er du medlem af Voks-
klub Nordsjælland og har 
du accepteret reglerne, så 

må du benytte en BLÅ ydersæk mærket 
"Voksklub NSJ".  
Blå sække sælges af foreningen, og det er 
kun fra de blå sække, der fremover tages 
stikprøver, men det er omvendt også kun 
de blå sækkes indhold, der tilgår  voks-
puljen. 
Når vi lige er kommet over denne admi-
nistrative "bakke", så normaliserer alt sig 
sikkert igen; Beklager ulejligheden. 

Særligt for Voksklub Nordsjællands medlemmer: 
 

  

Hyggelige vintermøder 
På årets vintermøder fik vi besøg af  Ole 
Kilpinen, fra Danmarks Biavlerforning, 
der fortalte om metoder til varroa-
bekæmpelsen og effekten af indsatsen 
såvel lokalt som på landsplan. I Hørs-
holm kunne vi fremvise fine resultater af   
vores dronefratagning, myresyre- og 
oxalsyre-behandling. 

Tapas 
med  bistik 
Til åres første 
vintermøde  for-
talte Jeff Marti-

nussen om sine seneste 
erfaringer med api-
terapi. Og akkompag-
neret af øko-rødvin, 
spiste de fremmødte de 
tapas med honning, 
som de hver især havde 
fremstillet og med-
bragt. En rigtig hygge-

lig aften. Men aftalen 
var så, at vi skulle dele de mange fine 
opskrifter med hinanden i BiOrd.  
BiOrd fik imidlertid kun en enkelt tapas-
opskrift:  
 
Squash med honning                              
Squash som tilbehør til hovedret:   
Disse bagte squash er fine at benytte som 
tilbehør til stegt eller grillet kød, stegt 
eller grillet kylling eller hvad du nu har 
lyst til.  
  

Tag en squash og skær top og bund af.  
Skær den derefter på langs i ca. ½ cm. 
tykke skiver.  
 
Fordel skiverne på en bageplade med 
bagepapir, og pensel dem på oversiden 
med olivenolie.  
 
Pres hvidløg og fordel det på squashene 
efter smag.  
 
Bag i ovnen til de er gyldne i kanterne 
(gerne med grill). 180 C, 10 til 20 minut-
ter.  
Når squashene er bagt, dryppes de med 
honning og med klatter af græsk yoghurt. 
  
Honningen kan være flydende eller fast. 
Er den fast, vil den flyde ud, når den 
kommer på den varme squash. 

Ole Kilpinen 

Finn Steno 
stikker Jeff 
Martinussen 
med bier på 
pincet. 

 



 

Sommerudflugt - 10. juni 
Årets tema: dansk økologisk drift og prissætning af honning. 

1 3 4 
Vi lægger ud hos Peter Sjø-
gren i Hillerød, hvor vi ser 
på honningpresse, flowhive, 
og vin’marker’. Og så får vi 
en snak om dansk økologisk 
biavl over morgenkaffen. 

Start kl. 9. Medbring kaffe 
og morgenbrød: 

Teglgården 5,  Gadevang,  
3400 Hillerød  

Vi ta’r til Egelund Slot, som Dansk 
Arbejdsgiverforening overtog efter 
Prins Knud i 1955. 
Vi kigger på blomsterhaven, bier, 
timian og Peters S’s cedertræs 
’Garden Hives’ med kobbertag.  
DA inviterer på formid-
dags-kaffe. 
Vi når frem kl. 10:30 
Hillerødvejen 92 
3480 Fredensborg 

2 
Camilla Plum's Fuglebjerg-
gaard har været statskontrolle-
ret økologisk siden 1997.  
Det er Peters bier, der flyver 
på Fuglebjerggaard, men det 
er Camilla der sælger honnin-
gen i butikken. Camilla fortæl-
ler os lidt om prissætning. 
Vi når frem kl. 12… 
Hemmingstrupvej 8  
3200 Helsinge 

Stengården, er drevet som 
et økologisk familieland-
brug siden 1997. 
Tre medlemmer af HOBF 
leverer honning til gård-
butikken. Ejer Elisabeth 
vil fortælle om kæk pris-
sætning. 
Vi når frem 13:30 
Høveltevej 40 
Birkerød 

Vil du med på sommerudflugt, så send en mail til Allan senest 7. juni. Så sender jeg dig et par fif om, hvordan du finder 
frem til Peter. Skriv hvis du vil spise frokost i Stengårdens cafe. Så reserverer vi borde til lidt fælles-spisning.     

Mailadresse:  allanhoeyer@yahoo.com (husk at få alle vokalerne med). 

Supermarkeder, spelt-butikker og 
biavlere sælger deres honning til 
vidt forskellige priser. Super-
Brugsen betaler eksempelvis 34 kr. 
for Skolebigårdens honning (så skal 
der betales moms) og Brugsen sæl-
ger  honningen med 18 % avance. 
Andre supermarkeder sælger langt 
billigere honning. 
Men der er også biavlere, der sæl-
ger deres honning langt, langt billi-
gere end discountbutikkerne - dels i 
respekt for, at sidste salgsled også 
skal tjene penge - dels for at opnå 
en stabil og problemfri afsætning. 
Har vi noget at lade hinanden høre ? 

Honningpriser 
Den 1. marts trådte de nye regler om 
økologisk biavl i kraft, der - trods alt - 
har forbedret mulighederne for at produ-
cere økologisk dansk honning.  

Peter har med sin geografiske placering 
haft mulighed for at søge om godkendel-
se som økologisk biavler og har søgt 
inden den årlig tilbagevendende deadline 
den 10. april. 

Èen af de vigtige parametre for at blive 
godkendt til økologisk biavl er placerin-
gen af bigården. Inden for en radius af 
tre kilometer fra bigården, skal 95% af 
nektar og pollenkilderne bestå af økolo-
giske afgrøder, vild bevoksning eller 
bevoksning på arealer, som bliver be-
handlet efter miljøskånsomme metoder.  

I forhold til tidligere er de forhåndsgod-
kendte arealer udvidet og plast-staderne 
er nu tilladte. (Også uden et tungt træ-
låg). :-) 

Så ruller bureaukratiet  

Økologiadministrationen i Landbrugs– 
og Fiskeristyrelsen har udarbejdet et 

særligt 
skema, 
som skal 
bruges, 
når du 
ansøger 
om at få 
godkendt placeringen af dine økologiske 
bigårde.  
Er du ikke allerede autoriseret til økolo-
gisk jordbrugsproduktion, skal du sam-
men med skemaet om bigårdenes place-
ring også sende en ”Ansøgning om auto-
risation til økologisk jordbrugsprodukti-
on”, der skal  godkendes og underskrives 
af en autoriseret økologikonsulent.  
Danmarks Biavlerforening har i  forbin-
delse med regelændringerne oprettet 
hjemmesiden http://www.okobiavl.dk. 
Biavlere med interesse i at lægge om til 
økologi, opfordres til at tilmelde sig 
Danmarks Biavlerforenings Erfagruppe 
for biavlere, der overvejer etablering af 
økologisk biavl, ved at sende en mail til 
konsulent Ole Kilpinen på 
olek@biavl.dk. 

Dansk økologisk biavl 



Hørsholm og omegns Biavlerfor-
ening har tre slynger og en hon-
ningpresse, som foreningen låner 
ud til medlemmerne. Man skal blot 
huske at reservere, det man ønsker 
at låne.  
 

Når det gælder slynger, er der tre af slag-
sen. En lille tøndeslynge med indbygget 
si, som er let at transportere, selv i en 
lille bil. Den står i Skolebigården, og kan 
lånes her, eller den kan reserveres  via 
mail på: info@horsholmbiavl.dk 

I Skolebigården sker reservation ved at 
henvende til en af de ansvarlige på ste-
det. Det er vigtig, at lånesedlen på dørens 
udfyldes, så vi altid ved, hvor slyngen 
befinder sig. 

De andre slynger, en 3-sold håndslynge 
af mærket Thomas og en ældre 3-solds 
motorslynge samt en honningpresse står 
hos et medlem, hvis adresse bliver oplyst  

 

ved reservation. I høsttiden, hvor der kan 
være rift om grejet, kan man blive bedt 
om at hente slynger og honningpresse 
hos den foregående låner.  

Husk løsdele 
Ved lån af slynger og presse skal man 
være opmærksom på diverse løsdele, for 
slyngernes vedkommende gælder det fx 
skrællegrej mv. Løsdelene kan man tjek-
ke via den laminerede huskeseddel, der 
følger med.  

Den lille slynge kan være i et hvert baga-
gerum. Håndslyngen og pressen kan væ-
re i de fleste bilers bagagerum. Motor-
slyngen kræver en caravan eller en trai-

ler.  

Prøv at presse  
Presning af honning er for mange noget 
nyt; men i modsætning til slyngning kræ-
ver det ikke, at man skræller tavlerne 
først.  

Man kan godt presse tavler med tråd. 
Ønsker man imidlertid på sigt at presse 

sin honning, skal man undlade tråd og i 
stedet lave en toprille i bærelisten. Læs 
mere om honningpresning i Tidsskrift for 
Biavl 2014 nr. 3 eller søg på Nettet.  
Se fx www.honningpressen.dk.   
 

Lån loddeapparat 
For de biavlere, der bruger tråd i ram-
merne, har Skolebigården seks loddeap-
parater til udlån. Apparaterne udlånes en 
uge ad gangen. Man låner dem typisk på 
en kursusaften eller en onsdag, hvor der 
er åbent hus. Også i dette tilfælde ved at 
henvende sig til én af de ansvarlige. Det 
er vigtigt, at der bliver udfyldt en låne-
seddel, så vi ved hvem, der har det enkel-
te apparat. 

Dampvokssmelter 
Som noget særligt har foreningen en stor 
dampvoks-afsmelter til udlån. Den er 
mest for biavlere med mange bistader og 
meget voks, der skal smeltes. Til gen-
gæld går det hurtigt, og man slipper for at 
sende sine rammer til fælles omsmelt-
ning. Med dampvokssmelteren udvinder 
man sin egen voks. Bemærk, at den 
dampvokssmelter, foreningen ligger inde 
med kræver 380 V stærkstrøm. Udvinder 
man imidlertid sin egen voks, kan man 
sende det til Bihuset for at få lavet voks-

tavler Som gør-det-selv-biavler, bør man 
overveje at investere i en silikonestøbe-
form. Den dag, der tilstrækkelig efter-
spørgsel, vil foreningen investere i voks-
støbegrej til udlån.  

Refraktometer 
Derudover kan du låne et refraktometer 
til at bestemme honningens vandprocent. 
Det er især aktuelt, hvis man er usikker 
på, om der er høstet på et tidspunkt med 
for mange åbne tavler. 

- og køb småting i Skolebigården 

Lån grej i foreningen 

 Husk….Lån bøger i  
HOBF’S bibliotek med faglit-
teratur om bier. 

Du kan finde en litteraturliste 
på hjemmesiden. 

 

Loddeapparater og slynger… 
Du kan låne alt grejet i Hørsholm 

I Skolebigården findes der en 
lille bi-shop. Her kan man 
købe nogle af de småting, 
man lige står og mangler, fx 
en mærkepen i årets farve, et 
dronningefangstbur og tynde 
handsker mv.  

Skolebigårdens slynge 

Køb af småting 



Mandag 15. maj kl. 16:  En cellebygger 
gøres klar. Mød op til kursusstart. 

Søndag 21. maj kl. 11.00:  Første om-
larvning . 

Onsdag den 24. maj kl. 19 og 20: Vi 
kigger efter hvor mange dronningelar-
ver, der er antaget.  

Onsdag den 31. maj kl. 18: Parrings-
kassetter gøres klar, bier fanges til disse 
og dronningerne/ cellerne fra 1. omlarv-
ning sættes i. Vi skal også udføre 2. om-
larvning. Disse jomfruer skal til ø-
parring.  

Onsdag den 7. juni kl. 19:  Bure sættes 
på dronningecellerne og  ø-parrings-
kassetter gøres klar.  

Mandag  12.  juni kl. 18:  Bier fanges, 
droner sies fra, og bierne sættes i par-
ringskassetterne.   

Tirsdag  13. juni kl. 18:  Jomfrudron-
ningerne mærkes og sættes i ø-par-

ringskassetter. Vi skal også udføre 3. 
omlarvning.   

Torsdag den 15. juni:  Ø-parrings-

kassetter med jomfrudronninger fra 1. 
juni-omlarvning skal fragtes til Glumsø.  

Mandag den 19. juni kl. 19:  Ny celle-
bygger gøres klar .  

Lørdag den 24. juni kl. 15: 4. omlarv-
ning. Bure på celler fra 3. omlarvning. 
Parringskassetter  gøres klar, bier fanges 
til disse.  

Mandag den 26.  juni kl. 19: Jomfruer 
fra 3. omlarvning mærkes og sættes i 
parringskassetter.  

Onsdag den 28. juni kl. 19: Bure på 
cellerne fra 4. omlarvning.  

Fredag den 30. juni: De ø-parrede 
dronninger skal hentes i Glumsø.  

Onsdag d. 5. juli kl. 18.00:  Bier fyldes 
i parringskassetter og dronningeceller 
tilsættes.    

Onsdag d. 12. juli: Evt. mærkning af 
jomfruer fra 4. omlarvning 

Dronningerne - dem avler vi selv i maj og juni 

På sommerens dronningeavlskursus vil 
du se jomfru-dronninger blive klækket 
tre, fire, fem gange - afhængig af vej-
ret. Kurset er praktisk anlagt. Deltager-
ne omlarver selv og mærker de udruge-
de jomfruer. Dronningerne bliver brugt 
i de eksisterende familier i skolebigår-
den, og til de bifamilier, de nye biavle-
re kan købe som start-kit. Deltagerne i 
dronningeavlskurset får også en dron-
ning. Hvis vore medlemmer har en 
særlig god bifamilie, vil vi gerne om-
larve fra denne og få varieret avlsmate-
riale. Vi opfordrer deltagerne til selv at 
avle dronninger til husbehov - gerne på 
larver fra Skolebigårdens gode ø-
parrede dronninger. Vil du forsøge at 
udruge dronninger i din egen cellebyg-
ger, så kom med din egen ramme med 
dronningekopper. Så kan du omlarve fra 
skolebigårdens gode dronninger. Vi har 
dronningekopper i foreningen, du kan 
købe. Det koster 75 kr. for et sæt til ti 
dronninge-larver. Du skal bruge din egen 
ramme, som du sætter to lister i. På lister-
ne sætter du dronningekopperne. Husk, at 
du 6-10 dage før omlarvning skal have 

forberedt dit bistade, så det kan bruges 
som cellebygger.   

Kontroller datoer jævnligt på hjemmesi-
den, da der løbende vil komme ændrin-
ger. Især regnperioder kan nødvendigøre 
ændringer.  

Deltag i årets dronninge-
avler-kursus. 

Få styr på din dronninge-produktion 

Jens Blume, der leder kurset og Bjørn Brendstrup 
omlarver på dronningekurset 2016. 

Liselotte udvælger med sikkert blik larver 
af den rette størrelse og støbning. 

Vi savner Gelé Royal på dronningeav-
lerkurset. Bygger bierne dronningecel-
ler i dit bistade, må du meget gerne 
donere cellerne til dronningeavlskurset.  
I de åbne dronningeceller er der mest 
Gelé Royal. Skær dronningecellerne 
ud, læg dem i fryseren indtil du kan 
overdrage dem til Jens Blume eller én 
af de øvrige i bestyrelsen. 

Vi samler Gelé Royal 

 



 
 
 
Uge 17. Indkøb hos Heino - (24/4 -30/4) 
Køb ind med rabat hos Heino : www.bihuset.dk 
- Brug kuponkoden ”hørbi” og få 10 % rabat på de 
fleste varer. I feltet levering skrives: Fællesleve-
ring. Varerne kan hentes fra lørdag eftermiddag 6. 
maj i carporten Enghave 21c Rungsted 
 
Fredag den 5. maj. Afhentning af voks og tavler 
til vask. Tavlerne indleveres aftenen forinden i 
OM’s carport: Enghave 21 C i Rungsted.  
 
Søndag den 7. maj kl. 10 
Skolebigården åbnes. Tid til snak mens vi tråder 
rammer og lodder voks. Tag termokanden med. 
Foreningen giver morgenbrød og mjød. 
 

Mandag den 15. maj kl. 16. 
Start på kursus i dronningeavl. En celle-
bygger gøres klar, så første omlarvning kan 
ske torsdag den 21. maj. Følg dronningeavls-
kalenderen på foreningens hjemmeside.  
 

Uge 22. Indkøb hos Heino - (29/5 -  4/6)  
Levering lørdag eftermiddag den 9/6 hos OMJ 
(se vilkår og betingelser under uge 17). 
 
Lørdag den 10. juni . Årets Sommerudflugt. 
Se side 5. 
 
Uge 29. Indkøb hos Heino - (17/7 -  23/7)  
Levering lørdag eftermiddag den 28/7 hos OMJ. 
(se vilkår og betingelser under uge 17). 
 
Lørdag den 17. juni kl. 15 -
17 
Honning- og jordbær-
dag  
Åbent Bi-hus i skolebigår-
den. Vi serverer jordbær 
med ny honning, mens 
erfarne biavlere viser bi-
stader frem for gæsterne.  

 

Lørdag den 12. august kl. 10 
-15 
Country Fayre i birkrød 
gammel præstegårdshave   
Vi udstiller, fortæller om bier 
og sælger honning.  
 

 
Uge 35. Indkøb hos Heino - (28/8 -  3/9)  
Levering lørdag eftermiddag den 7/9  hos OMJ. 
(se vilkår og betingelser under uge 17). 
 
7. sep. Afhentning af voks og tavler til vask, 
Tavlerne indleveres aftenen forinden i OM’s car-
port. 

I ’Frivillig-Børsen’ søger vi ... 
1) Hjælp og aflastning til lidt undervisning. Medlemmer, der er parat 
til at vise bier og Skolebigård frem for skoleklasser, børnehaver og 
øvrige gæster. Vil du gi’ en hjælpende hånd, så kontakt Ole Michael. 

2) Er du interesseret i at deltage i en api-terapigruppe. Er du parat 
til at lade dig stikke for sundheden. Så samler vi en gruppe interesse-
rede. Kig ned til standerhejsning. 

3) Vil du på sigt præge dine egne vokstavler, så samler vi en gruppe 
omkring et ’tavle-print-projekt’.  

4) Tovholder til Kokkedal 
Vil du hjælpe Biavlergruppen i Kokkedal (det tidli-
gere Egedalsvænge Bilaug), der nu har  fem  med-
lemmer, der alle er tilmeldt HOBF’s begynderkur-
sus. I øjeblikket har Biavlergruppen deres stader 
stående på den lokale skole, men planen er, at bifa-
milierne skal flyttes tæt på Egedalsvænge. 
Siden 2015 har Rasmus Offersen været gruppens 
tovholder og store støtte, men svære rygproblemer 
har   kølnet lidt af Rasmus’ store engagement.  
Biavlergruppen mødes hver mandag. Har du lyst til 
at hjælpe Biavlergruppen ! Vil du være den tovhol-
der som Biavlergruppens medlemmer kan kontakte, 
når de er gerådet i tvivl og som vil kigge forbi biav-
lergruppen på nogle af mandagsmøderne så kontakt:  
Rasmus Offersen Offersen@stavnsbjerg.dk  og/eller  Ole Skjellerup - 
tlf. 20872980 olsk@3b.dk og/eller Lene: leneb@post9.tele.dk  

Rasmus Offersen 

Ny bog fra Bisam: ’At holde bier’ 
Et effektivt middel til at undgå rygsmerter: 
Sæt en stige med talje og vægt op over stadet 
ved sæsonstart.  Løft hele stadet. Rens bun-
den. Fjern døde bier. Indsæt en kasse med  
friske tavler. Vej stadet og bestem om bierne 
har tilstrækkeligt med foder til ’den 10. maj’. 
Vupti. Så er stadet sæsonklart. 
BiSam har mange gode råd og ideer. Nogle 
kan du læse om i hans seneste bog: ’At holde 
bier’, der handler om biernes anatomi, bier-
nes sygdomme og årets gang i bigården. 
Køb bogen for en 50’er af BiSam: 20105263 
eller af Allan: 21262148. 

 

MELD Aktivitetskalender 
SELV 
DIG 


