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Formanden  
har ordet 

Godt nytår til alle medlemmer. I 

2015 var det lidt op ad bakke at 

holde bier. I elvte time fik vi 

honning i kasserne. Så det var 

ikke så meget mangel på hon-

ning, som vi husker 2015 for. 

Mere var det, at undervisning og 

hyggeligt samvær mange gange 

gik i vasken, for ikke at nævne 

høstdagen i august, hvor kun 

BiSams koldblodighed gjorde, at 

høsten blev bragt i hus.    

Klimaforandringerne er over os . 

Lad os alligevel ønske os et me-

re dæmpet vejrlig i det nye år.  

Men lige meget hvad, strømmer 

det til af nye biavlere. Allerede 

før jul var begynderkursus over-

tegnet. Så  kære  undervisere: I 

kan godt kridte skoene. Der bli-

ver også to hold i år. 

Og så stiger spændingen om-

kring etableringen af en ny biav-

lerforening i Nordsjælland. Vil 

sværmen være stor  til, at  vi kan 

”lave en aflægger” i 2016, eller 

må det vente til flere bakker op 

om ideen?  

                           Ole Michael   

Ny biavlerforening ved Mariehøj  

Bag ved Gl. Holtegård og tæt på Mari-

ehøj kulturcenter, har Rudersdal kom-

mune sat plads af til en ny skolebi-

gård. Betingelsen er, at der etableres 

en biavlerforening med hjemsted i 

Rudersdal kommune.  

Ud over bigård tilbyder kommunen 

opbevaringsplads for materiel, møde-

lokale samt værksteds– og  slyngefaci-

liteter. 

Dette er baggrunden for ,at de to for-

mænd for Henholdsvis Nordsjælland-

ske Bivenner i Lyngby og Hørsholm 

og omegns BF i julen skrev ud til alle 

medlemmer i de to foreninger, med 

bopæl i Rudersdal kommune for at 

høre, om de ville være interesseret i at 

gå  

ind i arbejdet med at etablere en ny 

biavlerforening og være parat til at 

hjælpe til  med at få en skolebigård 

med undervisning op at køre.  

Der var svarfrist den 15. januar. Her  

viste det sig, at 20 medlemmer synes 

det var en god idé at starte en ny biav-

lerforening. 3-4 af disse vil godt gå 

aktivt ind i arbejdet med at oprette en 

biavlerforening. 

Både  i Lyngby og i Hørsholm støtter 

vi initiativet. Begge steder stiger med-

lemstallet mod himlen, så det efter-

hånden kniber med at få tingene til at 

hænge ordentligt sammen.  

Dette betyder ikke, at vi i Lyngby og 

Hørsholm vil forsøge at smide gamle 

medlemmer ud. Tværtimod, vil vi gø-

re alt for at holde på de medlemmer, 

som  føler sig godt hjemme her .  

Men mange nye medlemmer vil givet 

vis gerne have et sted at mødes tættere 

på end i dag. Og hvad mere er, så sat-

ser  vi på, at alle tre foreninger kan 

arbejde sammen om undervisning, 

gæstearrangementer, udflugter, voks-

klub  og meget andet.  

Ole Michael 
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Hørsholm og Omegns Biavlerforening  
Formand:  Ole Michael Jensen, Enghave 21C, 2960 Rungsted Kyst, tlf.: 45 57 

16 59  olemichjensen@gmail.com 

Kasserer: Mogens Snog, Gormsvej 8, 2960 Rungsted Kyst. 31764588. mo-

gens.snog@gmail.com - Bank: 1329 0290 051747. 

Øvrig bestyrelse: Jens Blume Larsen: 61 69 49 95, Kirsten Wielandt: 49 13 21 17,  Hans Kjærgaard: 21 18 74 07,  

Finn Steno Thygesen, 21 72 09 61 og Ole Sam Nielsen (BI-Sam): 20 10 52 63. 

   

Kyndige biavlere: Kyndige biavlere kan syne bifamilier  og udstede sundhedsattester  i forbindelse med flytning. Kun bifamilier , der  er  synet må 

flyttes til en anden bigård: Ejner Olsen (61 26 04 56 / murer.olsen@mail.dk), Bjarne Sørensen (49 14 74 19,  91 33 35 30  / pernilleogbjarne@privat.dk ), 

Peter Hørning (48 18 88 90 / peter.gabriela@mail.dk) ,  Ole Sam Nielsen (48 25 46 93 / bisam@post.tele.dk),  Peter Talmark ( 21 64 01 40 / tal-

mark@hotmail.com), Søren Wium-Andersen (51 78 91 15 / wa23@hotmail.dk) og Jens Blume Larsen (61 69 49 95 / jensblume@hotmail.com )  og 

Finn Steno Thygesen, (48 17 02 20, 21 72 09 61 / bifinn@hath.dk) 

 

Skolebigård: Bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej. 

Landmænd kan nu pløje brakmarken og tilså den med blomstrende 

urter, og det er ikke længere nødvendigt at slå brakmarken. Ændrin-

gerne af brakreglerne er til gavn for de bestøvende insekter, som 

desværre mange steder i landbrugslandet lider under et mangelfuldt 

fødegrundlag, der blandt andet svækker biernes vitalitet og gør dem 

mere sårbare over for sygdomme og pesticider. 

 ax 
vandt 

Juryen til honning-

smagnings-aftenen i no-

vember kårede årets bed-

LANDMÆND KAN SÅ BLOMSTRENDE URTER 

Traditionen tro kunne biavlerne i 

november samles med interesserede 

gæster, venner og bysbørn for at kåre 

årets bedste honning.  

Max Guldkjær, der med sit bimateri-

el-udsalg i Græsted aldrig går ned på 

gear & udstyr, kunne præsentere en 

honning, som viste, at hans bier også 

mestrede biavlens praktiske sider. 

Allan Høyer fik kåret sin flydende 

honning som årets bedste i kategori-

en. En honning, der  var kold- og 

håndpresset, - med fine konnotatio-

ner af sensommer og karamel. 

Trend-sætning 

Allans flydende honning fik Peter 

Talmark til at erklære, at Allan var i 

front med en produktudvikling og 

henviste til Jon Hansen og hans arti-

kel i Tidsskriftet august 2015. Her 

beskrev Jon, hvordan hans mjød-

gryde var kogt over, og Jon kom på 

sporet af udviklingen af mørk hon-

ning-sirup. Ved at forarbejde honnin-

gen løftede Jon sin honning op til 

noget specielt og anderledes, som 

hans kunder aldrig tidligere havde 

smagt, og som Jon mener, snildt kan 

konkurrere med den allestedsnærvæ-

rende canadisk ahorn sirup.  

I følge Jon sælger hans honningsirup 

godt - med en udsalgs-kilopris på 

mellem 120 og 140 kr. 

Jons honning-sirup 

Brug en 10 liter gryde. Tilsæt 4 kg 

honning og ½ liter vand. Blandingen 

bringes til kogepunktet, og når skum-

met rejser sig, skrues der ned på lavt 

blus. Efter en times simren er den mør-

ke honning sirup klar. Alle spor af 

skum fjernes. Resultat 3½ kilo mørk 

honning-Sirup. 

 

VORES HONNING PÅ 

VEJ TIL BRUGSEN 

I bestyrelsen arbejder vi på at 

indgå en aftale med Super-

Brugsen i Hørsholm Midt-

punkt om at sælge vores hon-

ning fra Skolebigården. Udde-

leren i SuperBrugsen vil gerne 

have lokale varer på hylderne, 

og det må man jo sige er til-

fældet, når det drejer sig om 

honning samlet af bierne i 

Rungsted hegn og de nære 

villahaver. 

Næste skridt er at gennemgå 

COOP’s godkendelsesproce-

durer og få deres nødvendige 

fødevaregodkendelse. Vi har 

haft en del svind i Skolebigår-

den og regner med at kunne 

opnå en mere stabil indtjening 

fra honning solgt gennem Su-

perBrugsen. 

Mogens Snog 

M 

Ole Michael og Max Guldkjær 
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Det er penge værd 

Pas på dit voks  

Når voksprisen er steget til 50 kr. pr. 

kg. og 55 kr., når det gælder ren 

voksklubvoks, skyldes det øget op-

køb af dansk voks i udlandet. Især 

Jylland er blevet ramt af udenlandske 

opkøbere, hvilket så har fået jyderne 

til at købe voks på Sjælland. 

Dansk voks er ren 

Rygtet er løbet, at den danske voks-

pulje består af rent voks i modsæt-

ning til de vokspuljer, der er opbyg-

get i udlandet, hvor varroabekæmpel-

sen mange steder sker ved brug af 

diverse pesticider. Mon ikke det er 

ved at falde flere og flere biavlere 

rundt om i Europa ind, at gift i den 

voks, der omgiver vores honning, 

ikke er nogen rar tanke.     

Pas på dit voks 

Derfor gentager vi, hvad vi kunne 

læse på forsiden af  Tidsskrift for 

Biavl: Pas på dit voks! 

Et godt råd, som vi tit hører i skole-

bigården, er, at have en spand parat 

til vildbyg og afskrab fra dækplader 

og andet.  

De to første runder drone-yngel-

fratagning, kan også gå i spanden, for 

der er kun æg og små larver i. De 

tørrer ud. Anderledes med forseglede 

dronetavler, der vil mugne og rådne, 

hvis man gemmer dem. Høns, mus-

vitter og voliere-fugle er imidlertid 

geniale til at hive larverne ud, hvis 

man sørger for, at dronetavlerne hol-

des fast af et stykke hønsenet, to ba-

geriste e.l.  

Nye priser 

De nye priser på råvoks smitter af på 

prisen på forårets tavlevoks,. Lige nu 

melder Bihuset om en pris  på 687,50 

kr. for en pakke vokstavler inkl. 

moms og voks. Det er den pris, nye 

biavlere skal betale for at kunne star-

te med ren voks fra voksklubben. 

Det anbefales dog, at  nye biavler 

køber voks i skolebigården, da de her 

kan få voksen uden moms. Derved 

kommer prisen ned på 650 kr.   

Er man ”gammel” biavler og har man 

voks på sin vokskonto i voksklub 

Nordsjælland, får man en pakke for 

625 kr. Her slipper man for at købe 

voks og undgår momsen på voks.     

Intern handel med voks 

Er man i en overgangssituation, uden 

nok voks på kontoen til den mængde 

voks, man skal bruge, bestiller man 

alligevel pakker af 5 kg. Der kommer 

så bare til at stå et minus på vokskon-

toen, til man har oparbejder en til-

strækkelig stor voksbeholdning.  

På den faktura, man får fra Bihuset 

for afsmeltning af voks og ramme-

vaks, kan man se, hvor mange kg., 

man har på sin vokskonto.  

 
 

Husk voks til  
sæsonstart 

 

Har du husket at bestille voks til 
den kommende sæson? Ellers er 
det sidste udkald, hvis du skal ha-
ve dit voks med på det vokslæs, 
som meget snart tager  kurs mod 
Hørsholm. 

Ring straks (55 96 53 22) eller 
smid en mail: bihuset@bihuset.dk 

Fortæl hvor mange pakker á 5 kg, 
du skal bruge. Husk også at angive 
rammemål, navn og efternavn 
samt  ”Hørsholm”  og evt. voks-
klub Nordsjælland, så der ikke 
hersker tvivl om, at du skal have 
voksen fra voksklubbens pulje af 
ren voks.   

Er du ny biavler, anbefaler vi, at 
du køber i skolebigården. Så skal 
du ikke betale moms af voksen.  

Voksklub NS 

Da nogen har for meget og andre for 

lidt, køber og sælger skolebigården 

voks. Skolebigården køber både rå-

voks og vokstavler i de almindelige 

mål. Råvoksen handles lige nu for  

55 kr. kiloet.  

Hele pakker med 5 kg vokstavler 

køber skolebigården for 625 kr. og 

sælger for 650 kr.        

                                     Ole Michael  

 
Bi-Sam støber selv sine tavler 

 

I løbet af vinteren forbereder Bi-Sam sig på 
den efterfølgende sæson. Der bliver sned-
kereret rammer (Se den pragtfulde firmo-
tores boremaskine på bagsiden) og i det 
lune værksted har Bi-Sam tre ’vaffel-jern’ 
på stribe, med bicelle struktur i prægnin-
gen. Tre plader ad gangen - Det går stærkt. 



Zygt zeje biavlere 

          FØRSTE VINTERMØDE 2016 * 27. JANUAR   -     FØRSTE VINTERMØDE 2016 * 27. JANUAR 

Mød Lars og Zofuz fra Solens Hjerte på Fyn, der 

var månedens skribenter i TfB i 2015. Den 27. ja-

nuar fortæller de om deres biavl og om turen til 

Apimondia Kongressen i Sydkorea. Kom og hyg. 

Solens 
Hjerte har 

til huse i 

en tidli-
gere 

plante-

skole. 

Zofuz kommer fra Ribe, Afrika, Grøn-

land - fra historiestudiet & et støvet 

arkivrum under Odense Rådhus. Lars 

er opvokset i Nordjylland, og har en 

fortid indenfor gummistøvlebiologien 

og forsvaret. Begge er de i fyrrene og 

har arbejdet sammen om dyr og dyre-

hold i næsten 20 år.  

De bor sammen med deres kærester 

og familier i bofællesskabet Solens 

Hjerte, som ligger i Holmstrup lige 

udenfor Odense. I alt er de omkring 

50 mennesker: mennesker i alle aldre 

og størrelser, børn, unge og gamle. En  

broget blanding af mennesker; musi-

kere, kunstnere, en healer, massører, 

pensionister, studerende, handicap-

hjælpere, akademikere, en læge og 

meget andet – bundet sammen af en 

fælles interesse for åndslivet. 

 

Biavlen 
Lars og Zofuz startede med biavlen i 

2009 og lagde hårdt ud med to stader 

og deltagelse i Nordfyns Biavlerfor-

enings begynderkursus. Nu har de 15 

"voksne" bifamilier og omkring 20 

småfamilier. 

-Det er et godt antal for os, og vi skal 

ikke have flere. Der skal være tid til at 

have tid nok med bierne. Bierne invi-

terer til nærvær, centrering og indre 

ro, fortæller Zofuz. 

Bierne er fordelt på to bigårde; den 

store i Holmstrup og seks stader, som 

står på taget af First Hotel Grand i 

midten af Odense. 

Alle bier bor på 12x10 rammer i Rea-

Dan opstablingsstader. Lars og Zofuz  

er medlem af en grøn voksklub og 

varroabehandler med udgangspunkt i 

DBF´s ”Sikre strategi”, der opererer 

med organiske syrer og dronefratag-

ning. 

Lars og Zofuz slynger gerne fem gan-

ge i løbet af sommeren; tre gange fra 

bigården: i starten af juni, starten af 

juli og i slutningen af juli og to gange 

fra hoteltaget: i starten af august og så 

omkring første september. Det giver 

en slyngedag på 100-300 kg honning, 

og det er rigeligt til os og vores hånd-

slynge. 

Broderparten af vores honning bliver 

spist i Solens Hjerte. 50 honningglade 

medbeboere kan nemt spise 350-400 

kg honning om året. Resten bliver 

solgt til beboernes familie og venner, 

og en lille del bliver solgt på et jule-

marked sidst i november. 

I forbindelse med sensommerhonnin-

gen producerer Zofuz og Lars en or-

dentlig spandfuld presset honning. Og 

her supplerer de med skrællevoksen 

fra hele sæsonen. Det er en nem måde 

at få skrællevoksen tømt for honning, 

men den primære årsag til at presse 

honningen er at producere en meget 

pollenrig presset honning. 

Hensynet til bifamiliernes ve og vel 

går som en rød tråd igennem  biavlen 

på Solens Hjerte. Hvor naturlig eller 

naturlignende biavlen skal være. Lars 

og Zofuz er i en stadig proces med at 

forholde sig til og definere, hvordan 

de kan passe bifamilierne på en måde, 

som er naturlig for dem og som tilgo-

deser biernes velbefindende, sundhed 

og naturlige instinkter, men som også 

tilgodeser vores arbejdsprocesser og 

ønsket om honning på morgenbordet. 

To stolte guld-vindere…. Og nej !!! Zofuz har aldrig været til numerolog. 

Zofuz og Lars finansierer selv deres konkurrencer og rejser. 

Beboerne i Solens Hjerte 



’Stik’-ord om Apitherapy 
2.  VINTERMØDE 2016  *  24. FEBRUAR 

Pres din honning  

Nye serie af honningpresser klar til salg 

Rasmus Skovgaard har overtaget produktionen af de velafprøvede første-
klasses honningpresser med vægtarm. Reduceret pris ved anden bordløs-

ning eller nedfældning i eget bord. 

Spar tid og slip for trådning og skrælning. Ét pres pr. tavle.    
5-7 tavler i si-karret ad gangen, inden tømning for voks.  

 

Pris 8000 kr. + moms 

 

          Tlf.  20851033                                          mail@rskovgaard.dk 

Mød op og stik alternativ behandler Jef Martinussen 

På årets andet vintermøde kommer  

alternativ behandler: Jef Martinussen 

for at fortælle os om ’Praktiske og 

behandlingsmæssigge aspekter af 

Api-terapi’ - altså behandling med 

bistik. 

På egen krop 

Jef vil fortælle, hvilke behandlings-

mæssige og helbredsmæssige resul-

tater han har erfaret på egen krop 

efter ca. ½ år med bistik hver man-

dag, onsdag og fredag - ialt over 500 

bistik, især langs rygsøjlen. Ligesom 

Jef vil komme nærmere ind på, hvil-

ke helbredsproblemer der findes ef-

fektive api-terapeutiske protokoller 

for, og hvilke resultater der kendes 

herfra? 

Nyt produkt 

Jef kan fortælle dig, hvad du som 

biavler skal tage dig særligt af, når 

du ikke alene holder bier for at høste 

honning, men også er biavler med 

det formål, at dyrke dine husdyr for 

at anvende deres gift til behandling 

af diverse sygdomme. 

Jef vil ikke alene fortælle os om api-

terapeins baggrund og historie, men 

også forklare, hvordan api-terapien 

udføres i praksis. 

Kommer du til vinter-

mødet, kan du lære de 

grundlæggende prin-

cipper og tilegne dig 

dine første erfaringer 

med at praktisere apite-

rapi. På mødet kan du og de øvrige 

deltagere stikke foredragsholderen 

med 10-12 bier i pincet.  

Behandling med bigift har en 5000 

år lang historie, der strækker sig 

tilbage til det Gamle Ægypten, Græ-

kenland og Kina. 

Biernes gift består af mindst 40 for-

skellige kemiske stoffer, som bierne 

bruger i deres forsvar mod pattedyr, 

fugle, insekter og spindlere.  

Når bierne er to-tre uger gamle top-

per deres produktion af gift. Giften 

har mange egenskaber – lige fra 

’atamon’-virkningen, når bierne 

lægger en dråbe gift under vokslåget 

i honningcellerne til den medicinske 

brug i be-

handlingen af 

gigt, reuma-

tisme, slid-

gigt, helvede-

sild, forbræn-

dinger, symptomer på sklerose, 

bursitis, tendinitis og cancer – som 

supplement til kemoterapi. 

Giftens vigtigste proteinkomponen-

ter er: 

Mellitin (forårsager  smerter  og 

rødmen), Fosfolipas (forårsager op-

svulmen) Hyaluronidase (virker ud-

vidende på blodkarrene, så blodtryk-

ket falder). Endelig indeholder gif-

ten et alarm feromon, der udløser 

kollektiv reaktion hos bierne. 

Apitherapy anvendes både indenfor 

den alternative som den fundamen-

talistiske medicin bl.a. med ud-

gangspunkt i akupunktur.  

Bistik eller injektioner placeres hvor 

akupunkturnålene ville blive place-

ret. Bistikket stimulerer patientens 

binyrebark til at producere cortisol.  

Bi-gift 



Aktivitetskalender 
Alle vintermøder finder sted i Fritidshu-

set, Vestre Stationsvej i Rungsted 
 

27. januar 19.30 

Mød Lars og 
Zofuz fra Solens 
Hjerte på Fyn, 
der fortæller om 

deres biavl, og om at dele begejstringen 
for bierne. Se side 4. 

 

24. februar kl. 19.30 

Alternativ behandler Jef 
Martinussen, der fortæller 
om, hvordan man kan bru-
ge bigift. Se side 5. 

 

12. marts Turen går  til Malmø for  
medlemmer, der vil opleve Beecome. 
 

30. marts kl. 19.30   

I år vil Marius 
Olesen sætte ru-
mænsk biavl på 
programmet. 
Han vil blandt 
andet fortælle 
om den store 
acacie-honning-
produktion, - 
men også om de 
mange afledte 
produkter, lige 
fra bigift, pollen, 
gele-royal og 
mange andre eksotiske produkter, som man 
kan købe i butikkerne i Rumænien. 

 

Den 2. og 3. juli fejrer Danmarks 

biavlerforening sit 150 års jubilæ-

um og festen foregår  i Ringe, 

Faaborg-Midtfyn kommune. Det 

bliver et landsdækkende event, 

hvor boder på gader og torve kom-

mer til at vise alle tænkelige facet-

ter af biavl og honning. 

Bierne overtager Ringe 

Der skal fire boremaskiner til en ramme 

Når biavlere går seriøst til værks 

og fremstiller alt fra grunden, skal 

gearet være i orden.  Bi-Sam har 

anskaffet sig fire boremaskiner til 

sin rammeproduktion.  Monteret 

side om side tager det ikke lang tid 

at bore huller i en ramme.   

Vil du med på et mini-Apimondia 

Fra den 11. til den 13. marts kan du i  

Malmø Live se det nyeste opdaterede 

biavler-grej,  møde producenterne og 

diskutere konsekvenserne af de nye-

ste forskningsresultater på den 4. eu-

ropæiske ’Beecome kongres’. Tilmel-

der du dig inden 1. februar kan du få 

en rabat på 189 kr. på en eendagsbil-

let, som så koster 365 dkr. DSB retur-

billet til Malmø koster 256 kr. 

Velkommen til nye medlemmer 

Michala Friberg-Jensen, 2980 Kokkedal 

Henrik Wervers Schou, 2980 Kokkedal 

Lone H. Mortensen, 3480 Fredensborg 

Lene Vind Bakken 14, 3050 Humlebæk 

Hans Emborg Bünemann, Bakken 21, 3050 Humlebæk 

 Pas på vægten i det ny år 

Bistadet, der med stade-vægte vejer 

biernes hjembragte honning, har Sam 

udstyret med et tag. Nu kan bierne flyve 

tørskoede afsted, og vægten bliver ikke 

påvirket af flere kilo sne eller flere 

hundrede gram regnvand. 

Følg med på: www.stadevægt.dk 

Naboforeningerne 

9. februar kl. 19:30  - Flemming Vejs-

næs fortæller om honningbehandling  

i Københavns Amts Biavlerforening. 

25. januar kl. 19:30 - Dronningavl på 

toppen. Nordsjællandske Bivenner. 

15. marts kl. 19.30 - Yoko Dupont for-

tæller om vilde bier i Københavns Amts 

Biavlerforening. 


