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gård 

 Voksklubnyt 

 Biodynamisk sommerudflugt 

 Kursus i dronningeavl 

 Kursus for de erfarne 

Vi kan ikke længere være i 
skolebigården i Rungsted 
Hegn.  Begynderkursus må 
gennemføres over to aftener 
og parkeringsforholdene er 
håbløse. Hans Beurling har 
et forslag. 

Som man kunne læse i Frederiksborg 
Amtsavis for nylig, finder Rudersdal 
kommune gerne en plet jord til Hørs-
holm og Omegns Biavlerforening, så 
foreningen kan få sig endnu en skole-
bigård.   

Baggrunden er den, at vi med hast 
nærmer os en medlemsskare på 200, 
og at en stor del af vore medlemmer 
bor i Rudersdal kommune. Hvad var 
derfor mere nærliggende end at drive 
to skolebigårde med hvert sit begyn-
derkursus , hver sine honning-
jordbærdage og hver sine besøg af 
skoleklasser.  

Allerede på generalforsamlingen i 
efteråret slog Hans Beurling, mange-
årigt medlem af biavlerforeningen, til  
lyd for, at Hørsholm om omegns Bi-
avlerforening fik sig en ekstra skole-
bigård, og at den blev placeret i Ru-
dersdal kommune. 

Efterfølgende blev der på foreningens 
workshop den 2. marts om forenin-
gens vokseværk givet opbakning til, 
at en aflastnings-skolebigård i Ru-

dersdal kunne  være et første skridt i 
retning af at tage trykket skolebigår-
den. Den langsigtede plan er at etab-
lere en helt ny og meget større skole-
bigård et nyt sted, fx i forskningscen-
tret i Hørsholm.   

Foreløbig har Rudersdal kommune 
stillet sig meget positivt over for ide-
en og vil oven i købet støtte oprettel-
sen med et plet jord og måske et hus 
og dertil økonomisk bistand.  

Det skal blive spændende at se, om vi 
kommer i gang allerede i år, og  hvad 
det ellers udvikler sig til.   

 

 

Hørsholm og Omegns Biavlerforening 

gå nu ind i sin 64. sæson. Foreningen 

var en stor forening fra start i 1951. 80 

medlemme var der dengang. Nu er vi 

dobbelt så mange. Flere kriser har der 

været undervejs, ikke mindst da med-

lemstallet bundede i 1986 med 29 med-

lemmer.  

Nu er vi løbet ind i det modsatte pro-

blem. Vi kan ikke længere være i sko-

lebigården.  

Derfor holdt vi workshop den 3. marts 

om ”Foreningens vokseværk”.  Anbefa-

lingen på workshoppen var, at vi på 

den korte bane forsøger at etablere os 

med en ekstra skolebigård, fx som det 

er foreslået af Hans Beurling  i Birke-

rød. På den lange bane, var der enighed 

om, at vi bygger en helt ny og større 

bigård. Fx på forskningscentrets arealer 

- hvis vi kan få lov til dette.  

Men dette er  planer for fremtiden. Her 

og nu er det forår, og bierne er flere 

steder ved at vokse ud af kasser og 

trug. Sæt et par rammer til eller en kas-

se under, så der er plads til den dag, du 

kan tjekke familien for alvor - først når 

stikkelsbærbusken blomstrer - som du 

ved! 

Med foråret følger begynderkursus og 

med begynderkursus en masse nye bi-

avlere.  Meld dig som lærer eller hjæl-

pelærer. Der er 40 på kursus og dejligt  

mange børn.           

SWIPP og  MobilePay 

Der handles mere og mere i skolebi-
gården. Omsætningen i den lille hon-
ningbod stiger. Men der handles også  
voks og aflæggerfamilier. Derfor ville 
det være smart, hvis betalingen kunne 
klares med en elektronisk pengeover-
førsel, fx via mobiltelefonen. Lige nu 
undersøger foreningen mulighederne 
for en sådan ordning. 

Ska’ vi ha’ flere skolebigårde 

Formanden  
har ordet 

Hans Beurling viser siner bier frem i parken 

ved Hestkøbgaard (sommerudflugt 2013). 

Ole Michael 



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. 
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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,  38 14 21 12   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 / talmark@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. 

Vintermøder: Foredragssalen i Fritidshuset. Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted 

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

 

Bivoks er et kostbart materiale. Alle der 

er medlem af Voksklub Nordsjælland får 

løbende opgørelser fra Bihuset, hvor de 

kan se, hvor meget voks, de har stående 

på deres voks-konto. Lige nu koster 1 kg 

ren voks 65 kr. Det er den vejledende 

pris, når medlemmerne handler indbyr-

des. Har voksen fået presset til tavler med 

sekskantpræg og blevet til tavlevoks, 

stiger priser til 90 kr. pr. kg., Altså løber 

værdien af en pakke vokstavler, der vejer 

5 kg op i 450 kr.  

Næsten alle er medlem 

De fleste medlemmer af Hørsholm og 

Omegns biavlerforening er også medlem 

af Voksklub Nordsjælland. Det betyder, 

at de har skrevet under på, at de holder 

sig til den sikre metode og ikke bruger 

nogen form giftstoffer ved behandling af 

varroamider og  ikke brug vokskugler og 

andet gift, hvis du skulle finde på at gem-

me jomfrutavler vinteren over.   

De få, der ikke er medlem, vælger typisk 

at afsmelte voksen selv og måske oven i 

købet præge deres egne tavler. 

Er du i tvivl, om du er medlem, kan du få 

svar ved at smide en mail  på 

info@horsholmbiavl.dk   

Brug Voksklubbørsen 

Har man været biavler nogle år og har 

man mere end et enkelt bistade, vil man 

typisk have mere stående på sin voks-

klubkonto, end man skal bruge. Så kan 

man  sælge til medlemmer, der mangler.  

Dette gør alle nye biavlere og nye med-

lemmer af voksklubben. Derfor opfordrer 

vi alle, der godt vil sælge om at lægge 

voksen på Voksklubbørsen. Dér kan nye 

biavlere så finde den voks, de skal bruge 

for at komme i gang. Det samme gælder 

biavlere, der godt vil udvide.  

Børsen finder du på foreningens hjemme-

side. Har du voks til salg fortæller du det 

til Hans, vores webmaster på 

web@horsholmbiavl.dk.   

Handel med voks 

Man  kan vælge mellem at handle råvoks 

eller præget voks. Vælger man det første, 

skal man huske at sende bihuset ( bihu-

set@bihuset.dk) en note, så handlen kom-

mer til afspejle sig på de respektives kon-

ti. Man fortæller altså hvor meget, der 

skal flyttes fra en konto til en anden. 

Vælger man det sidste, er det enkelt. Der 

sælger man blot til den fulde pris inkl.  

prægning.  

Biavlerforeningen deltager 

Hørsholm og Omegns biavlerforening 

deltager i handlen med voksklubvoks. 

Der købes ekstra hjem til skolebigården, 

så biavlere i voksnød, kan købe en pakke. 

Vi køber også gerne voks og vokstavler i 

skolebigården, men  da til lidt lavere  

priser. Se prisliste med vejledende 

priser.  

Moms på voks fra Bihuset 

Man kan købe vokstavler fra voksklub-

bens lager i Bihuset. Men så er det dyre-

re. Det er naturligvis fordi, Bihuset læg-

ger moms på voks. Det gør vi ikke, når vi 

handler indbyrdes. 

 Vejledende priser  Voksklub Nordsjælland  pr. kg   pr. 5 kg  

 Biavlerforeningen køber voks      60,00      300,00  

 Biavlerforeningen sælger voks      65,00    

 Biavlerforeningen køber tavlevoks á 5 kg      85,00      425,00  

 Biavlerforeningen sælger tavlevoks á 5 kg      90,00      450,00  

 Medlemmer handler indbyrdes tavlevoks      90,00     450,00  

 Medlemmer handler indbyrdes blokvoks (husk note)      65,00    

Voksklub-info 

Nye priser ved køb og salg af GRØN voks 

mailto:pernilleogbjarne@privat.dktlf
mailto:peter.gabriela@mail.dk
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mailto:talmark@hotmail.com
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Ta’ med på sommerudflugt 
9. maj følger vi de almennyttige-, de brune biodynamiske-bier - 

samt bierne i trækronerne, der alle ’går’ nye veje – også i indianer-bananerne. 

Årets sommerudflugt går i år bl.a.til Jør-

lunde, hvor vi efter ti år genser Verner 

Andersens biodynamiske frugtplantage: 

Bellingehus. Verner har drevet sin 11 

hektar store frugtplantage biodynamisk 

og økologisk siden 1994. Han har seks 

hektar med æbler og pærer, 1 hektar 

blommer og en halv med søde kirsebær. 

Resten anvendes blandt andet til mira-

beller, kræger, val- og hasselnødder, 

kvæder (podet på tjørn), hindbær, stik-

kelsbær, brombær, ægte kastanjer, mispel 

og bærmispel, aprimira (velsmagende 

krydsning af mirabel og abrikos) og lidt 

jordskok, hyben og jordbær. Og så sår 

Verner grøntgødning i form af lupiner, 

vikker, hjulkrone og honningurt. 

Mangfoldighed er svaret på mange udfor-

dringer i det biodynamiske landbrug. De 

mange forskellige vækster giver lange 

blomstringsperioder, der er godt for insekt

-livet. Over 1000 forskellige insekt-arter - 

heraf mange prædatorer, afbalancerer 

hinanden indbyrdes og danner fødegrund-

lag for nogle af plantagens 28 fuglearter. 

Arealerne mellem frugttræerne afgræsses 

og renholdes af høns, gæs, køer og geder 

– (gederne er også er ansat til at ’klippe’ 

hæk) og 11 grise af gl. dansk landrace, 

der i første omgang blev anskaffet for at 

holde mosegrisene væk -  (ornerne kastre-

res ikke, men fodres med bl.a. sødlupin 

for at undgå ornelugt i kødet). Grisene 

sørger for, at de sygdomme forsvinder, 

der kan overføres med gamle bade fra et 

år til det næste. Fx skurv. Og grisene ta-

ger æble- og blommeviklerlaverne i ned-

faldsfrugt.. 

 

Bierne 
Desuden er bierne (såvel honningbier som 

solitære bier) uundværlige i plantagen, på  

grund af deres rolle som bestøvere. 

Til at bekæmpe varroamiderne eksperi-

menterer Verner med et tilskud malurt-te  

til vinterfoderet. Bio-dynamikere blander 

i øvrigt biernes vinterfoder op med en 

tynd urte-te, der består af røllike, egebark, 

baldrian, padderokke, mælkebøtte, kamil-

le og brændenælde. (Og ifølge biodyna-

mikerne opstår kalkyngel ikke med gul 

ranunkel på markerne). 

Bier i fællesskab 

Boligforeningen Egedalsvænge i Kokke-

dal, (der blev berygtet for en strid om et 

juletræ), er som del af en række 3b afde-

linger omfattet af projekt: ’Kokkedal på 

vej’, der med fem ansatte har været i gang 

i syv år for at skabe mere netværk og akti-

viteter på tværs af mangfoldighed. Som 

del af arbejdet har Majbrit Mouridsen sat 

et biavler projekt i gang i Egedalsvænge, 

som ’vores’ Rasmus Offersen er tovhol-

der for. Rasmus fortæller os på vores før-

ste stop lidt om kollektiv biavl. I Urban-

planen på Amager 

har beboerne alle-

rede i nogle år 

gjort deres erfa-

ringer med kol-

lektiv biavl.   

* 

Majbrit  Mouridsen 

har allerede samlet en 

række beboere om et 

vellykket  æble-podnigs-kursus. Æbletræerne skal 

plantes på Egedals grønne arealer; - også til glæde 

for bierne. 

Dendrolog Erik 

Nogle samler på frimærker, andre på Tek-

nobiler. Erik 

samler på træ-

er. Som turens 

sidste indslag  

besøger vi Erik 

Jensens forun-

derlige have, 

hvor han siden 

start 70’erne 

har fået samlet 

sit eget arboret. 

Her finder vi 

fx flere end 70 

forskellige 

rododendron, 

og ti forskelli-

ge ahorn. Her 

finder vi også 

kejsertræ, 

cornus florida, 

valnødder, 

troldnød, pile-

bladet eg, weddingcake tree, papegøjetræ, 

canadisk ærenpris – og i den mere uhyg-

gelige afdeling: træmordere og skvalder-

kål-dræbere. 

Pærepragtbillen (Agrilus 

Sinuatus) slår træer ihjel . 

TILMELDING: allanhoeyer@yahoo.com (husk alle vokalerne) senest tirsdag den 5. maj. Start kl. 8 i skolebigården. 

 

Verner med 

sine solitære 

bier. 

Æblehvepse 

og æbleviklere 

reguleres 

biologisk og 

blommehvep-

sen går en 

usikker fremtid 

i møde. 

 ÆBLER MED & UDEN KEMI 

Pas på de udenlandske  øko-æbler, der kan være 

fyldt med kemi,  (fx kobber, der er forbudt i Dan-

mark). Æblerne kan fuldt lovligt være mærket 

som økologiske, hvis de er blevet om-emballeret i 

Danmark. 

 * 

På Bellingehus er Dronning Louise favoritten -  

æblet kan lagres frem til april/maj. 

Men Lundbytorp,Aroma, Discovery og Holsteiner 

Cox er også populære. 

 

LIDT BELLINGEHUS HISTORIE 

I 40 år var Bellingehus plantage  konventio-
nelt drevet, men i ’94 ryddede Verner halvde-

len af de 14.000 æbletræer for at få lys og 

mangfoldighed i arter og sorter. 
I år 2000 podede han 7.000 stammer om – 

primært med gamle danske sorter, så Verner 

nu har 46 æblesorter (i stedet for 15).  
Verner har kæmpet en del med æblebladhvep-

sen – der har sænket produktionen helt ned til 

3 tons. (gennemsnitlig årsproduktion: 80 tons. 
Max prod. 140 tons). 

Bistader skal bestå af naturmaterialer 

Familieforøgelse må kun ske ved sværm-

ning 

Rutinemæssig sammenlægning af familier 

er ikke tilladt. 

Lokalt tilpassede bi-racer foretrækkes 

Dronningegitter er ikke tilladt 

Naturligt byggede vokskager foretrækkes - 

især i yngelområdet. 

Familier bør overvintre på egen honning. 

Mindst 5 procent honning i vinterfoder. 

(I Danmark er det ulovligt at tilsætte hon-

ning til foderet). 

* 

På Bellingehus sprøjtes  med humus-

præparater om foråret og med kiselpræpa-

rat flere gange i løbet af sæsonen.  

Komposten tilsættes seks præparater. 

I våde perioder sprøjtes med bagepulver 

for at dæmpe svamp som meldug og skurv. 

BIODYNAMISK BIAVL 

mailto:allanhoeyer@yahoo.com


 Dronninger - lav dem dog selv 
 

Mandag 18. maj kl. 19:  

En cellebygger gøres klar 

Søndag 24. maj kl. 11.00:  

1. omlarvning. 

Onsdag den 27. maj mellem kl. 

19 og 20: Evt. kigges efter  hvor  

mange dronningelarver, som er 

antaget. 

Onsdag den 3. juni kl. 18.00. 

Parringskasetter gøres klar, bier 

fanges til disse og dronningerne/

cellerne fra 1. omlarvning sættes i. 

Vi skal også udføre 2. omlarvning. 

Her skal vi gøre os umage. Disse 

jomfruer skal til ø-parring. 

Onsdag den 10. juni kl. 19:  

Bure på dronningecellerne og  

ø-parrings-kassetter gøres klar. 

Mandag  15.  juni kl. 18: 

Bier fanges, droner sies 

fra og bierne sættes I par-

ringskassetterne.  

Tirsdag  16. juni kl. 18: 

Jomfrudronningerne mær-

kes og sættes i  

ø-parringskasetter. Vi skal 

også udføre 3. omlarv-

ning.  

Torsdag den 18. juni:  

Ø-parringskasetter med jomfru-

dronninger fra 3. juni-omlarvning 

skal køres til Nyord. 

Onsdag den 24. juni kl. 18.00: 

Parrings-kasetter gøres klar, bier 

fanges til disse og dronningecel-

lerne fra 3. omlarvning sættes i. 

Ny cellebygger gøres klar. 

Onsdag den 1. juli kl. 19:  

 Evt. 4. omlarvning. 

FØLG OG KONTROLLER LØBEN-

DE ÆNDRINGER I TIDSPLANEN PÅ 

HJEMMESIDEN.  

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 udruge-

de 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. 

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 dronningekopper i foreningen, 

du kan købe. Det koster 70 kr. for et 

sæt til 10 dronningelarver. Du skal 

bruge din egen ramme som du sætter 

2 lister i. På listerne sætter du dron-

ningekopperne. Husk, at du 6-10 da-

ge før omlarvning skal have forbe-

redt dit bistade..  

Køreplan for dronninge-avler-kursus 



Uden varsel mistede LiseLotte i 

efteråret sine to storproducerende 

aktive familier.  

De to stader blev ramt af CCD 

(colony collapse disorder), der net-

op er kendetegnet ved, at staderne 

lidt overraskende står helt tomme. 

Uden døde bier i bunden af stadet 

og uden døde bier på tavlerne. 

Der hersker en del usikkerhed om-

kring årssagen til CCD.  Én under-

bygget teori siger, at en ny type 

sprøjtemidler, som indeholder 

kunstig nikotinstof 

(neonicotinoider), ikke blot lam-

mer nervesystemet hos skadedyr, 

men også angriber biernes oriente-

ringsevne. 

En anden teori siger, at virus kan 

ramme biernes orienteringsevne,  

og på den måde fremkalde et kol-

laps. 

En tredje teoretisk årsag til kollap-

set kunne være LiseLottes brug af 

thymol til varroabekæmpelse. 

Thymol er blidere end myresyre -  

men ulempen er, at thymolen ikke 

fjerner trakémiden fra biernes tra-

kéer– der kan lette adgangen for 

virusangreb.  

Ifølge BiSam, der refererer til 

Tidsskriftet skal årsagen sandsyn-

ligvis findes i for mange varroami-

der med virus. Når bierne yderli-

gere stresses med miljøgifte kan 

resultatet blive bifamiliernes kol-

laps. 

Vildfarne bier 

Som sidste år har bestyrelsen be-

sluttet at gennemføre et kursus; en 

workshop, for medlemmer, der 

har været biavlere to år - eller me-

re. Vi kalder kurset 2+. 

Det er planen, at der over somme-

ren gennemføres fem - måske seks 

- mødeaftener, hvor vi i forbindel-

se med et "hjemme hos" møde 

gennemgår og drøfter konkrete - 

ikke elementære - emner. Emner-

ne fastlægges af os selv på et med-

lemsmøde d. 6. maj kl. 19:30 i 

skolebigården. Ved samme lejlig-

hed aftaler vi, hvem der besøges 

hvornår og hvilke emner, vi vil 

prioritere. 

Emner kunne være: 

* Eftersyn handler ikke kun om 

æg, larver mv., men også om 

bisygdomme 

* Hvordan laver jeg en aflægger 

* Hvordan hindrer jeg sværmning 

* Mærkning af en ny dronning 

* Indvintring; hvornår og hvordan  

* Varroakontrol og - behandling 

osv.. Kursisterne bestemmer selv, 

hvad vi vil og skal behandle / 

drøfte. 

Der kan max. deltage 10-12 med-

lemmer. Tilmelding til Finn, der 

også er koordinator. Lærerkræfter-

ne er os selv - baseret på egne er-

faringer. 

Tilmelding inden 4. maj til  

bifinn@hath.dk ; gerne med ideer 

til emner. mvh Finn 

+2 -  kursus for de erfarne 

Kursus 2014 

  

Turkish delight 
På vintersæsonens sidste møde 

var der fuldt hus til Sahin Sert 

fortælling om biavl i Tyrkiet i 

Tyrkiet.   



Aktivitetskalender 

 

 

 

 
 

 

Tirsdag den 28. april og torsdag den 30.  april kl. 19 

START PÅ BEGYNDERKURSUS I SKOLEBIGÅRDEN 

Nye biavlere giver sig i kast med den praktiske del af kurset. 

 

27. april til 3. maj 

KØB IND HOS HEINO: www.bihuset.dk - Brug kuponkoden ”hørbi” 

og få 10 % rabat på de fleste varer. Varerne kan hentes fra lørdag eftermiddag den 

9. maj i carporten Enghave 21c Rungsted 

 

Søndag den 3. maj kl.10 

STANDERHEJSNING I SKOLEBIGÅRDEN 

Skolebigården åbnes. Tid til snak mens vi tråder rammer og lodder voks. Tag ter-

mokanden med. Foreningen giver morgenbrød og mjød. 

 

Torsdag den 7. maj 

AFLEVERING AF VOKS TIL OMSMELTNING 

Aflever ”dødsboer” og andre vokstavler på adressen: 

Enghave 21 C i Rungsted.  Transportudgift 15 kr. pr. sæk. Nye medlemmer under-

skriver vokskluberklæring. 

 

Lørdag den 9. maj kl. 8:00 

ÅRETS SOMMERUDFLUGT.  SE SIDE 5 

 

Mandag den 18. maj (kl. 19) .  

START PÅ DRONNINGEAVL.  Kik på dronningeavlskalenderen på forenin-

gens hjemmeside.  

 

31. maj 

VILD OG TAM .kl.  10 – 15    Jagt og skovbrugsmuset 

1.-7. juni 

Køb ind hos Heino: www.bihuset.dk - og få 10 % rabat på de fleste varer. 

 

Søndag den 21. juni kl. 10-15 

Mølledag på Møllen i Hørsholm 

Vi udstiller, fortæller om bier og sælger honning.  

 

Lørdag den 30. juni kl. 15 -17 

HONNING- OG JORDBÆRDAG  

Åbent Bi-hus i skolebigården. Vi serverer jordbær med ny honning, mens 

erfarne biavlere viser bistader frem for gæsterne.  

 

20-26. juli 

KØB IND HOS HEINO - www.bihuset.dk - og få 10 % rabat på de fleste varer. 

 

Lørdag den 8. august kl. 10 -15 

CUNTRY FAYRE I BIRKRØD GAMMEL PRÆSTEGÅRDSHAVE   

Vi udstiller, fortæller om bier og sælger honning.  

 

Søndag den 6. september  

FARMERS MARKED: 10 – 15 – Jagt og Skovbrugsmuset.  

Velkommen til nye 
 MEDLEMMER 

 

Jan Lindahl, Bakkeallé 3, Hørsholm 

Anne Grete & Benny Syberg, Højeloft 

Vænge 45, Værløse 

Katrine Thuesen, Sandbjergvej 3, Hørs-

holm 

Jens Lassen, Frydenlund Park 67, Vedbæk 

Søren Hansen, Marievej 12A, Vedbæk 

Regin Nordentoft, Solbjærget 16,  Birke-

rød 

Svend Aage Walsøe-Rasmussen, Sand-

bjergvej 59, Vedbæk 

Jeppe Kristoffer og Marina Lilholt, Absa-

lonsvej 8, Nivå 

Ulf  og Marianne Karlsson, Vilhelmsro 

324, Fredensborg 

Tag med til Swienty 

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening 

inviterer alle HOBF's medlemmer med 

på bustur til Swienty lørdag den 25. 

april. Se Swientys annonce  for arrange-

mentet på bagsiden af Tidsskriftet nr. 2. 

Køb nyheder, hør foredrag, deltag i 

quizzer og underholdning i bussen og 

mød andre erfarne biavlere. 

Afgang kl. 7:00 ved Frederiksborgcen-

tret på Milnersvej 39. Retur fra Swienty 

senest kl. 16:00. Pris 275 kr. Tilmelding 

senest 5. april. 

Spørgsmål m.v. til Dorte Garrit: dorte-

garrit@gmail.com, 21422495 

HJÆLP TIL VED ARRANGEMENTERNE !  

DET ER HYGGELIGT AT VISE BIERNE FREM. 
OG VI SAVNER HJÆLP.  

RING ELLER SKRIV TIL: 

HANS KJÆRGAARD: TELF. 21187407 eller 
KILDEMOSEHUSET@YOUMAIL.DK 


