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Kom til ’stander-hejs’ i 
skolebigården  den 1. maj 
kl. 10. 
Vær med til at lægge den 
nye ”hvide” sæson i faste  
bi-rammer.  
 

Kom samtidig og prøv BiSams 
nye oregonpine-bænke. I vin-
terens løb har BiSam flækket 
en 80 år gammel 
vindfældet douglas-
gran, der en gang 
groede i klosteret i 
Høsterkøb.  

Den tørre gran har 
Bisam forvandlet til 
nye flotte bænke, der 
passer smukt til det 

solide lærketræs-bord, som BiSam 
nu har slebet og olieret. Vi lægger 
ud med kaffe, te og mjød. Derpå 
skal vi traditionen tro lodde rammer 
i til den kommende sæson. Og er vi 
heldtig med et pænt fremmøde, har 
vi også et par kasser, der skal gøres 
klar.  

Vi er sværmet!  En lille flok gæ-
ve biavlere fra Hørsholm og 
Omegns Biavlerforening og 
Nordsjællandske Bivenner i 
Lyngby  har sluttet sig sammen 
for at danne Rudersdal Biavler-
forening. Hvis alt går vel, vil der 
inden læge være endnu en  sko-
lebigård  i området, nærmere 
betegnet ved Mariehøj Fritids-
center i Holte. Tillykke med det.   

Ja, man plejer ikke at glæde sig 
over sværme, men Nordsjælland 
er så godt en område for hon-
ningbier og deres avlere, at der 
er plads til mange lokale biav-
lerforeninger. 

Med over 40 tilmeldte på begyn-
derkursus har vi heldigvis to 
bigårde at gøre godt med, når 
den praktiske del af kurset løber 
af stablen her op til 1. maj.  

Og netop 1. maj er i år den før-
ste søndag i måneden. Det bety-
der standerhejsning, eller blandt 
biavlere kubehejsning. Traditio-
nen tro mødes vi over en kop 
mjød og en bid morgenbrød.  

Nu skal sæsonens rammer gøres 
klar og bikasserne flamberes og 
desinficeres, og vi skal have 
gjort området omkring skolebi-
gården tilgængeligt. 

 

Vel mødt til biavlssæson ’16 

                         Ole Michael        

N� ��� ��� ��
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Anderledes er det i biavlens verden, 
hvor Nordsjællandske Bivenner i 
Lyngby og HOBF byder velkommen 
til et tæt samarbejde med den ny for-
ening: Rudersdal Biavlerforening, 
der nu er på vingerne.  

Samarbejdet er startet med  fælles be-
gynderkursus. Med over 40 tilmeldte 
bliver der brug for alle kræfter og 
mindst to skolebigårde. Aftalen er lige 
nu den, at de mange nye biavlere for-
deles på tre hold, henholdsvis to i sko-
lebigården i Rungsted Hegn og et i 
Rudersdal. 

Lige nu arbejdes der hårdt på at få 
etableret en skolebigård  ved Fritids-
centret Mariehøj i Holte.   

Lykkes det ikke inden den praktiske 
del af begynderkurset går i gang, har 
formanden og kassereren en plan B.  

I dette nummer 

Afskalninger er 
almindeligvis ikke 
specielt eftertrag-
tede i forenings-
livet, hvor kon-
kurrencen om 
medlemmernes 
gunst og kontin-
gent  kan være 
hård.  

Hans Beurling 
formand for Ruders-
dal Biavlerforening 

 



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.   
mogens.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  / pernilleogbjar-
ne@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 / talmark@hotmail.com), Søren Wium-Andersen (51 78 91 15 / wa23@hotmail.dk) og Jens Blume Larsen (61 69 49 95 / jens-
blume@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. 
Vintermøder: Foredragssalen i Fritidshuset. Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted 

Mail: info@horsholmbiavl.dk  Hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk 

Indtil nu har det været sådan, at for-
eningens medlemmer samtidig har 
været medlem af den grønne voksklub 
’Voksklub Nordsjælland’ (dvs. med 
vokskonto hos BiHuset). Voksklub 
Nordsjælland er et samarbejde mellem 
biavlerforeningerne: Nordsjællands 
Bivenner (Lyngby), Kronborg Vestre 
Birk B.F. (Gribskov) og Hørsholm og 
Omegns Biavlerforening (HOBF). 

I forbindelse med at Max Guldkjær 
har overtaget Nordsjællands Bi-
materiel,  har han også etableret ram-
mevask, vokssmeltning og tavlepræg-
ning. I modsætning til Bihuset opere-
rer  Nordsjællands Bimateriel kun 
med grøn voks.  

Det er HOBF’s klare mål, at alle for-
eningens medlemmer holder sig til 

grøn voks, da lægemidler og pestici-
der i voksen er noget griseri.  

I HOBF har bestyrelsen besluttet, at  
Foreningen (skolebigården)  fortsat 
skal  være medlem af Voksklub Nord-
sjælland, og at man fortsat vil organi-
sere og koordinere indsamling, trans-
port af rammer  og voks til Bihuset i 
Tappernøje for alle medlemmer i  
HOBF, der samtidig er medlem af 
Voksklub Nordsjælland. 

For medlemmer af voksklubben bety-
der det, at der fortsat vil være faste 
terminer og krav til aflevering, pak-
ning, hentning osv.  

Nye medlemmer i HBF vil automatisk 
blive tilbudt medlemskab af Voksklub 
Nordsjælland. 

Men for nye og nuværende medlem-
mer tegner der sig nu et alternativ, 
idet man kan vælge at skifte til Nord-
sjællands Bimateriel – dvs. få en 
vokskonto hos Max Guld-
kjær, Nordsjællands Bima-
teriel, i stedet.  

En af fordelene her er, at 
man selv kan bestemme, 

hvornår man afleverer rammer og 
henter ny voks. En anden fordel er, at 
man selv er i jævnlig kontakt med sin 
bimaterielforhandler. Og så støtter 
man en virksomhed i Nordsjælland. 

Det er relativt enkelt at melde sig ud 
af Voksklub Nordsjælland og få sin 
evt. vokskonto gjort op.  

Sværere er det at gå den modsatte vej, 
hvis man skulle fortryde. Men dette 
vil også kunne lade sig gøre, selvom 
det vil kræve en overgangordning. Én 
af  HOBF’s voksklubrepræsentanter 
vil være behjælpelig med dette. 

I den forbindelse skal det understre-
ges, at uanset, hvilken voksordning 
man benytter, skal man passe på med 
indkøb af bifamilier, der ikke kommer 
fra en biavler, der er medlem af en 
grøn voksklub.  

I givet fald,  må tavlerne fra den ind-
købte bi-familie holdes separat og 
mærkes tydeligt i forbindelse med 
aflevering af tavler til omsmeltning.  

Voks’e-værk 
Nu kan du vælge mellem 
Max og Heino: Græsted 
eller Tappernøje. 

K�� �� 
NY VOKS 

 

Ny voks kan købes i skolebigår-
den i begrænset omfang. Prisen 
vil hele tiden følge Bihusets pri-
ser, da voksprisen stadig stiger. 
Priser ligger lige nu  på omkring 
600 kr. for en pakke på 5 kg. 

K�� �� 
NY VOKS 



 Dronningerne - dem avler vi selv 

Mandag 16. maj kl. 16:  
2. pinsedag: 
En cellebygger gøres klar 
 
Søndag 22. maj kl. 11.00:  
Første omlarvning 
 
Onsdag den 25. maj kl. 19: 
Vi kigger  efter hvor mange dron-
ningelarver, som er antaget. 
 
Onsdag den 1. juni kl. 18: 
Parrings-kassetter gøres klar, bier 
fanges til disse og dronningerne/
cellerne fra 1. omlarvning sættes i. 
Vi skal også udføre 2. omlarvning. 
Disse jomfruer skal til ø-parring. 
 
Onsdag den 8. juni kl. 19:  
Bure på dronningecellerne og  
ø-parrings-kassetter gøres klar. 
 

Mandag  13.  juni kl. 18:  
Bier fanges, droner sies fra, og 
bierne sættes i parringskassetterne.  
 
Tirsdag  14. juni kl. 18:  
Jomfrudronningerne mærkes og 
sættes i ø-parringskassetter. Vi 
skal også udføre 3. omlarvning.  
 
Torsdag den 16. juni:  
Ø-parringskassetter med jomfru-
dronninger fra 1. juni-omlarvning 
skal køres til Glumsø. 
 
Mandag den 20. juni kl. 19:  
Ny cellebygger gøres klar . 
 
Lørdag den 25. juni kl. 15: 
4 omlarvning. Bure på celler fra 3. 
omlarvning. Parringskassetter  
gøres klar, bier fanges til disse. 
 

Mandag den 27.  juni kl. 19: 
Jomfruer fra 3. omlarvning mær-
kes og sættes i parringskassetter. 
 
 
Onsdag den 29. juni kl. 19: 
Bure på cellerne fra 4. omlarv-
ning. 
 
Fredag den 1. juli: 
De ø-parrede dronninger skal hen-
tes i Glumsø. 
 
Onsdag d. 6. juli kl. 18.00: 
 Bier fyldes i parringskassetter og 
dr. celler tilsættes. 
  
Onsdag d. 13. juli.  
Evt. mærkning af jomfruer fra 4. 
omlarvning. 

 

Køreplan for dronninge-avler-kurset i skolebigården 

På sommerens dronningeavls-
kursus vil du se jomfru-
dronninger blive klækket tre, 
fire, fem gange - afhængig af 
vejret. 
Kurset er praktisk anlagt. Deltagerne 
omlarver selv og mærker de udrugede 
jomfruer. 
Dronningerne bliver brugt i de eksi-
sterende familier i skolebigården, og 
til de bifamilier, de nye biavlere får 
som start-kit. Deltagerne i dronninge-
avlskurset får også en dronning. 
Hvis vore medlemmer har en særlig 
god bifamilie, vil vi gerne omlarve fra 
denne og få varieret avlsmateriale.  
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 cellebygger så kom med din 
egen ramme med dronningekopper. 

Så kan du omlarve fra skolebigårdens 
gode dronninger. Vi har dronninge-
kopper i foreningen, du kan købe. Det 
koster 70 kr. for et sæt til 10 dron-  

ninge-larver. Du skal bruge din egen 
ramme, som du sætter 2 lister i.  
På listerne sætter du dronningekop-
perne. Husk, at du 6-10 dage før om-
larvning skal have forberedt dit bista-
de, så det kan bruges som cellebyg-
ger.  

Kontroller datoer jævnligt på hjemmesiden, da der løbende  vil komme ændringer - og se 
også Bi-Sams dronningeavlskalender. Især regn kan nødvendigøre ændringer. 

 



BI MED RYGSÆK 
I jagten på at finde årsagerne til 
CCD (colony collapse disorder)  har 
forskere limet diminutive sensorer 
på 5,4 milligram (1/3 af hvad bien 
kan bære) på ryggen af 10.000 sunde 
honningbier rundt om i verden.  

Ligesom elektroniske tags, der spo-
rer bevægelsen af biler på betalings-
veje, sender disse små sensorer op-
lysninger tilbage til modtagere på 
størrelse med et halvt kreditkort. 

Vægt-  

Danmarks Biavler Forening
(DBF) har sammen med lokale 
foreninger og private biavlere 
opstillet et antal stadevægte ud 
over Danmark. Vores biavler-
forening har også én i skolebi-
gården.  
Formålet med disse vægte er, at alle 
biavlere så kan gå ind på hjemmesi-
den www.stadevægt.dk og finde den 
nærmeste vægt og direkte aflæse, 
hvorledes den pågældende familie 
trækker og forbruger.  
Hen over vinteren forbruger en gen-
nemsnitsfamilie ca. 50 gr. i døgnet, 
men om sommeren med mange bier i 
familien, opfostring af yngel mv.,  er 
forbruget betydeligt større - ofte 
mindst dobbelt så stort.  
Når stadevægten derfor øges om for-
året og sommeren, så er det over-
skuddet, der kan aflæses - det antal 
gram, bierne afsætter som honning.  
Træk i lokalområdet er meget af-
hængigt af blomstringen, men hvis 
din bigård er placeret nær en stade-
vægt, så har dine bier sikkert samme 
vilkår. 
Ved at følge den nærmeste stadevægt 
kan du således følge med i trækkets 
udvikling, hvornår du måske skal 

have et magasin mere på, hvornår 
der er trækpause med følgende mulig 
sværmning, hvornår du lige så godt 
kan høste mv.. 
Mange mener f.eks. at trækket fort-
sætter langt ind i august. Men selv 
om det skulle være rigtigt, så er netto
-resultatet, at bierne spiser mere fra 
lageret, end de henter, hvorfor høsten 
sædvanligvis vil være bedre slut i 

juli end slut i august.  
Desværre er vores egen stadevægt pt. 
defekt og sendt til reparation i Tysk-
land. Vi håber, at den snart er tilba-
ge, men indtil da, kan du sikkert fin-
de en anden vægt at studere og følge. 
Se og læs mere på www.biavl.dk/ 
under Biavl. 
 
EU & statsstøtte 
Hørsholm og Omegns biavlerfor-
ening modtager for 3. år i træk 8-
10.000 kr. i støtte fra EU og Den 
danske Stat, fordi HOBF understøtter 
forskellige forsøg. Det er BiSam, der 
på foreningens vegne sørger for at 
følge de instrukser, HOBF får til-
sendt, og som først når frem tæt på 1. 
maj. 
Hjælp BiSam med varroa bekæmpel-
ses-forsøgene i vores reinvasionssta-
de og brugen af drone tavler i de tre 
af BiSams seks familier i skolebigår-
den. 
Både Hans Kjærgaard og Hans Beur-
ling har tilbudt at medvirke i for-
søgsarbejdet. Og er der flere, der har 
lyst til at hjælpe til, er de mere end 
velkomne, siger BiSam. 
 

Sælg lokalt, tænkglobalt

 vogterne 

Nu kan du snart købe Skolebigår-
dens honning  i SuperBrugsen i 
Hørsholm Midtpunkt. Vores hon-
ning kommer enten til at stå på hyl-
derne med de andre honningpro-
dukter eller  på hylden for lokale 
varer.  

Vi er i gang med at fremstille en 
bag-etiket, som viser, at honningen 
er et lokalt produkt og angiver en 
"Bedst før ..." dato. Når den er klar 
kan vi komme med den første leve-
rance til SuperBrugsen. 

Honning i Brugsen 

Bi-familier købes 
Har du bifamilier eller brugt grej til 
salg, må de endelig melde ud om det. 
Efterspørgslen er stor. 

Året begynderkursus er løbet i gang. 
Der er  42 på kursus, og lysten til selv 
at komme i gang med at holde bier 
hjemme i haven er  stor. 

Du kan få mellem 1000 kr. og 1500 kr. 
for en bifamilie., afhængig af størrel-
sen på yngellejet.  Da det er nye biav-
lere, må du blot sikre dig, at dronnin-
gen er mærket, og bierne er fredelige. 
Du kan evt. få det gjort, når bifamilien 
bliver synet.  

Der er også stor efterspørgsel efter 
gamle trugstader og andet grej.  

Sæt en annonce på Opslagstavlen på 
vores hjemmeside via mail til: 

 kildemosehuset@youmail.dk 



D��� - ���� ����. Den 
25. juni nyder vi mor-
genkaffen (og skovfit-
ness for de energiske) i 
Egebæksvang Skov. 
Her finder du også et 
1½ km langt sundheds-

spor.  
:-). 
Vi trasker langs 
Sundet til  Snekker-
sten, hvor vi besø-
ger Morten og ser 
hans hvide duer og 
hans 4.000 kr.’s cedertræ flow-hive, der i en ruf over-

flødiggør presser og centrifuger. 
Dagen slutter i København.  Vi besø-
ger Københavns Biavlerforenings 
skolebigård på Frederiksberg, der 
blev oprettet i 1927. Skolebigården 
ligger så alle pendlerne, der kører ind 
til byen ad Åboulevarden, kan se de 
hvide bistader i parken til højre inden 

den nye cykelbro Åbu-
en. 

Derefter besøger 
vi Thomas og 
Lise, der har bi-
stader flere ste-
der i København. 
Vi møder Tho-

mas og Lise på Vestre 
Kirkegård og hører, 
hvordan by-bierne kla-
rer sig. 

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 25. 
juni. Så får vi en flot sommerdag 
sammen. 

Sommerudflugt 2016 
Kryds i kalenderen: Den 25. juni  

tager vi på sommerudflugt. 

I 1997 arbejder Jef i Oxford og høvler 
af sted på arbejde med 110 km/t på 
sin store offroader-motorcykel, da en 
kvinde kører sin Austin lige ud foran 
Jef. Millisekunder senere var bilens 
kabine og motorrum skilt. 

-Havde jeg ramt døren, havde kvin-
den været død på stedet, fortæller Jef, 
der selv fløj 20 meter og landede på 
hovedet. Jef indkasserede over 30 
brud. Begge håndled var knust, hans 
ribben var brækkede, han fik brud på 
rygsøjlen, knæ og fødder -  og Jefs 
bækken blev flækket af motorcykel-
tanken, der i kollisionen virkede som 
en brændeflække-kile. 

Lægerne satte Jef sammen igen ved at 
bore fire stålpinde ind i hans hofte-
skåle, så bækkenet igen kunne tvinges 
sammen. Til gengæld krævede de 
åbne sår omkring stålpindene, at Jef 
konstant var på antibiotika. 

Siden januar har Jef stukket sig selv 
600-700 gange. 20 stik mandag ons-
dag og fredag. I følge Jef er hans ba-
lance blevet bedre, han har fået mere 
energi - mentalt og fysisk, han har 
oplevet en lethed i bevægeapparatet 
og er blevet mere rolig og har oplevet 
en markant klarhed og en følelse af 
overskud. 

Og mens kinesere og læger behandler 
sklerose, astma og gigt med apiterapi, 
har Jef oplevet, hvordan han med gif-
ten har kunnet slukke signaler fra ar-
væv og sår og at udbruddene har væ-
ret dalende efterhånden som Jef kom 
op i dosis og kan nu overstås på få 
dage. 

Jef Martinussen, civilingeniør, 
psykoterapeut og naturopath 
fortalte om sine erfaringer med 
apitherapi på februars vinter-
møde.  

STIK-’TOSSET’ 
I januar øgede Jef antallet af stik for hurtigt, da han be-
handlede begge hofte-arvæv  samtidig og fik en depressiv smertefuld reaktion. 

 

 

Tilmelding: senest  15. juni: 
allanhoeyer@yahoo.com 

 

Vestre Kirkegård: 
 https://goo.gl/maps/389gZ16rEo32 

S�� �� ��	 :  ��� ���� 	������ 
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HVIS DER ER PLADS:  

B��������� ��’�  � �������:  
lørdag den 20. august kl. 8:30 - 18.  
Udflugt med bus til Odense og omegn. Bl.a. besøg 
hos Lars Fischer og Zofuz Knudsen i bofællesskabet 
Solens Hjerte. Vi besøger også Blomsterfestivalen i 
Odense.  
Overskydende pladser vil blive ’udloddet’ til blandt 
andre medlemmer af Hørsholm og Omegns Biavler-
forening - efter først til mølle princippet. Prisen ven-
der vi tilbage til - men regn med ca. 300 kr. incl. fro-
kost. Allan samler navne på interesserede i HOBF:  
send en mail til:  

allanhoeyer@yahoo.com 

Helene Højlund Kejser, Fredensborg 
Dorthe Søeberg, Birkerød  
Jens Andreas Dahl, Fredensborg 
Mikkel Sørensen, Humlebæk 
Jacob Wetterslev, København Ø 
Henriette Rosendahl Tikøb 
Sander Viscor, Fredensborg 
Robbie Jørgensen, Hørsholm 

V������� 	�� ��� ��������� 

Tjek hele programmet: www.biernesfest.dk 

 

 
 
U�� 17 - (25/4-1/5) 
K�� ��� ��
 H����: www.bihuset.dk - Brug kuponkoden 
”hørbi” og få 10 % rabat på de fleste varer. Varerne kan hentes 
fra lørdag eftermiddag i carporten Enghave 21c Rungsted 
 
S����� ��� 1. ��	 ��. 10 
S	������������� � ������������ 
Skolebigården åbnes. Tid til snak mens vi tråder rammer og 
lodder voks. Tag termokanden med. Foreningen giver morgen-
brød og mjød. 
 
T��
��� ��� 5. ��	 (K�. H���������) 
A��������� �� ��� 	�� �����	����  
Aflever ”dødsboer” og andre vokstavler på adressen: 
Enghave 21 C i Rungsted.  Transportudgift 15 kr. pr. sæk. Nye 
medlemmer underskriver vokskluberklæring.   
 
M����� ��� 16. ��	 ��. 16 - (2.  ��
����) 
S	��	 ��������-����-������ � ������������. 
 
U�� 22: 30. ��	 ��� 5. 	��� 
Køb ind hos Heino: www.bihuset.dk - og få 10 % rabat på de 
fleste varer. 
 
Lørdag den 11. juni 
Rammer retur fra Heino klar til afhentning 
 
L����� ��� 18. 	��� ��. 15-17 
H������-J����0� ��� 
Åbent Bi-hus i skolebigården. Vi serverer 
jordbær med ny honning, mens erfarne biav-
lere viser bistader frem for gæsterne. .  
 
L����� ���  25 	���  
Årets sommerudflugt.  Se side 5. 
 
U�� 29: 18-24. 	��� 
K�� ��� �� H��� - www.bihuset.dk - og få 10 % rabat på de 
fleste varer. Varerne leveres senest den 29. juli. 
 
L����� ��� 13. ����
� ��. 10 -15 
C�����4 F�4�� � ������� ������  �0
������
��-
��   
Vi udstiller, fortæller om bier og sælger honning.  
 
 
T��
��� ��� 25. ����
� 
A��������� �� ��	�����������.  
Kørsel den 26. eller 27. august. Rammer retur ca. 1. ok-
tober. 
 

 
 
 
S����� 
��� 4. 
� ������ 
Farmers Marked: 10 – 15. 
Jagt og Skovbrugsmuset. 

 

Den 2. og 3. juli fejrer Dan-
marks biavlerforening sit 150 
års jubilæum i Ringe, hvor 
boder på gader og torve kom-
mer til at repræsentere alle 
tænkelige facetter af biavl og 
honning. Fra USA kommer 
Tom Seeley og fortæller om  
bifamiliens indskrænkede de-
mokrati. 

Tom Seeley har skrevet bogen 
’Honeybee Democracy’ 

Aktivitetskalender 

 


