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Formanden  
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Så’n pakker du dine rammer 
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Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening                       Nr. 90  Oktober 2018 

 

Har du hørt… 

….at der er fire bestyrelsesmed-

lemmer, der er på valg i år.. og 

flere medlemmer overvejer at 

indlevere forslag til afstemning: 

Har du årets        bedste honning ? 
Har du og dine bier 

 ydet en  

ekstraordinær  

indsats i år, og har 

 I ønsket om at høste 

 anerkendelse for jeres  

anstrengelser kan du  - 

allersenest på general- 

forsamlingen den 31.  

oktober indlevere ét  

glas egen flydende  

honning og ét glas  

fast rørt honning til sensorisk bedøm-

melse. Indtil da, kan du aflevere din 

honning i Ole Michaels carport. Glas-

set/glassene skal indeholde min. 450 

gram honning og skal være etiketteret, 

   så det opfylder gældende regler med 

        henblik på salg. Vore tre nye sen-

sorik-uddannede honning-smagere vil 

sammen  med bestyrelsen udvælge top

–5 indenfor de to kategorier.  

 

I  HOBF har kåringen af årets                    

bedste honning altid ligget i hænderne 

på medlemmer og  Hørsholm-borgere.  

Den tradition fortsætter vi. Sammen 

kårer vi årets bedste honning/2018 i de 

to sorterede kategorier - den 28. no-

vember.    

Fællesmøde i Kgs. Lyngby 
Lørdag den 10. november kl. 10 - 15 

Trontorvet, Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50, 2800 Kgs. Lyngby 

Kl. 10.00: Foredrag af Carl-Johan Junge, formand for Læsø  

Biavlerforening, om den brune bi på Læsø, bevaringsarbejdet  

og den driftsform, der praktiseres. 

Kl. 12.00: Frokost med øl og vand samt en stor sandwich fra Det Sunde Køkken. 

Kl. 13.00: Foredrag af Yoko L. Dupont, bestøvningsøkolog og 

seniorforsker ved Aarhus Universitet, om vilde bier og honning- 

bier: biologi, status og trusler. 

Tilmelding senest fredag d. 2. november til: mess@c.dk eller 40 13 12 22.  

Opgiv: fulde navn(e), lokalforening samt valg af sandwich: Kylling, Laks 

eller Vegetar. Pris: kr. 100,  som indsættes på Nordsjællandske Bivenners  

konto 8117 - 1684064 eller på MobilePay 64816. Husk, at angive navn og 

fællesmøde. 

Biavlerforeningerne Frederiksborg Hillerød, Hørsholm og Omegn, Kronborg Vestre Birk,  

Kronborg Østre Birk, Rudersdal og Nordsjællandske Bivenner 

Carl-Johan Junge 

Yoko L. Dupont 
Detaljeret program: www.nbv-biavl.dk 

 

Hvilken pragtfuld sommer. Masser 
af honning og næsten ingen svær-
me. Mere kan vi næsten ikke ønske 
os.  

I Skolebigården havde vi rekord-
høst på 375 kg. Ikke dårligt i be-
tragtning af, at det meste af hon-
ningen er kommet fra undervis-
ningsstader. Dertil kommer, at vi 
har leveret hele 10 bifamilier til 
nye og gamle medlemmer og en 
masse dronninger. 

Tak til Robbie Jørgensen, vores 
nye dronningeavler, for en storsti-
let indsats helt hen i september.  

Et honning-år giver naturligvis 
masser af rammer med voks til 
omsmeltning. Så heller aldrig har 
Bihusets lastvogn og hænger haft 
så højt et læs som i år.  

Hertil kan Heino fra Bihuset med-
dele, at han nu har investeret i en 
ny og større lastvogn. Dermed kan 
vi regne med, at Bihuset henter alle 
vore rammer igen til næste år. 

Vi menige biavlere skal til gen-
gæld lære at pakke voks og ram-
mer noget bedre. Det var ikke helt i 
orden ved voksindsamlingen her i 
august. Læs ”Opsang til voksklub-
bens medlemmer bagest i Bi-Ord.  

Men nu er sæsonen slut og vi kan 
se frem til en masse vinteraktivite-
ter, fx kåringen af distriktets bedste 
honning. Husk, at du i år skal ind-
levere din honning inden det går 

løs, dvs. senest på ge-
neralforsamlingen den 
31. oktober. 
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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.   mogens.snog@gmail.com - Bank: 1329 0290 

051747.   

Øvrig bestyrelse:  Jens Blume Larsen: 61 69 49 95,  Hans Kjær-

gaard: 21 18 74 07,  Finn Steno Thygesen, 21 72 09 61. Supple-

anter:  Sander Viscor 42 72 00 07,  Kirsten Wielandt: 49 13 21 

17  

  

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 Sø-

rensen (49 14 74 19,  91 33 35 30 / pernilleogbjarne@privat.dk ), Peter Hørning  (48 18 88 90 /  pe-

ter.gabriela@mail.dk),  Peter Talmark (21 64 01 40 / talmark@hotmail.com), Søren Wium-Andersen (51 78 91 15 / 

wa23@hotmail.dk) 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 i 2018: Foredragssalen i Fritidshuset. Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted 

Lone, Else og Ole har i september været 

på DBFs sensorik-kursusdag. Sensorik er 

videnskaben om sansernes virkemåde, og 

på kurset handlede det om beskrivelse af 

honningsmagen med synet, lugtesansen, 

følesansen (mundfølelse), smagssansen, 

og til dels høresansen. 

Sanserne bringer os i kontakt med vores 

omverden, og i august fik alle medlem-

mer tilsendt et temanummer af Tidsskrift 

for Biavl. I HOBF bringer vi emnet ind i 

forbindelse med konkurrencen om årets 

bedste honning d. 28. november. HUSK 

at indlevere din bedste honning til be-

dømmelsen senest 31/10.  

 

I foreningen vil vi også have fokus på 

sensorik, som en aktivitet i vinterens ar-

rangementer. Lone, Else og Ole har på 

sensorikkurset samlet materialer, værktø-

jer og gode ideer til at bruge sensoriske 

beskrivelser af honning. Blandt de hon-

ninger de tre sensorikere smagte på, var 

også verdens bedste honning fra Lars og 

Zofus i 2017. Else, Lone og Ole har købt 

et glas af verdens bedste honning, så alle 

kan få lov at smage den. 

 

En bedre viden om sensorik rummer 

mange muligheder. Det er tilfredsstillen-

de at få et bedre begrebsapparat til at 

analysere og beskrive vores meget for-

skelligartede honninger. Det handler bå-

de om indsigt og om værktøjer til at nå 

frem til beskrivelsen. En bedre honning-

forståelse betyder også en indsigt i for-

skelle og muligheder for de forskellige  

 

typer af honning vi producerer, hvad vi 

hver især måske vil udvikle eller eksem-

pelvis vil kombinere i smag.  Og natur-

ligvis giver sensorik også et grundlag for 

at præsentere vores honning bedre over-

for mulige købere. Honning er jo ikke 

bare honning. Det rummer store mulighe-

der for vores markedsføring, hvis vi kan 

give vores etiketter og anden honning 

information et løft. 

 

-Vi kommer til at snakke meget om sen-

sorik i de næste år, fordi vi tror på, at de 

sensoriske honningbeskrivelser kan være 

med til at hæve bevidstheden om, at 

dansk honning er et kvalitetsprodukt med 

et utal af variationer i smag og konsistens  

- og der findes en honning til enhver 

smag. 

Af de tre sensorikere 

Tre nye smagsdommere  

 

” -Vi havde en lærerig dag, hvor vi ud 

over at blive bedre til sensoriske bedøm-
melser også fik delt erfaringer om bier, 
høst, honning og meget mere. 

Lone H Mortensen, 

Zofuz Knudsen, Else 

& Ole Frydensberg, 

Lars Fischer 

 og Lise Hansted 
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Ta’ biernes egen medicin 

Marts 

10-70 % harpiks, 14-40 % voks, 2-10 % 

olier, og 3-25 % andre bestanddele. Der 

forekommer flavoner, betulen, vanillin, 

og isovanillin, kanelsyre og kanelalkohol, 

sorbinsyre, quercetin, koffeinsyre, ferrul-

syre, aminosyre (mest fra pollen, der kan 

være op til fem procent), E-,H-, og P-

vitaminer, såvel som flere B-vitaminer, 

adskillige fedtsyrer (hovedsagelig my-

ristin) og en vis mængde sporelementer 

som zink, vanadin,  jern og kobber. Suk-

ker (mono- og polysakkarider, glykosi-

der), tannater, æte-

riske olier, og enzy-

mer fuldender den 

omfattende liste. Det synes næste umuligt 

at nævne noget, der ikke findes i propolis. 

(Paul Uccusic: Doktor Bi, Borgen, 1986) 

Ordet “Pro-polis” er 

græsk og betyder “foran

-byen”  - det beskytten-

de skjold foran bifamili-

      vintermøder 2019 * vintermøder 2019 * vintermøder 2019 * vintermøder 2019  

P 
ropolis, - er den der harpiksag- 

tige substans, som bierne 

klistrer hele bistadet ind i, 

og vi andre ikke kan få af 

handsker og tøj. 

Men det er værd at samle propolis 

ind, for det er mindst lige så værdi- 

fuldt som honning. I disse år er der 

en øget opmærksomhed på de posi- 

tive egenskaber ved propolis i for- 

bindelse med sygdomsbehandling, 

 - og egenskaberne ved den 

danske rå propolis er at fore- 

trække i forhold til 

den udenland- 

ske oprense- 

de, som of- 

test er at finde i 

detailhandlen. Propolis gemmer imidlertid stadig på mange hemmeligheder, men med den viden 

vi  har i dag, kan vi som biavlere sammen gøre os erfaringer med indsamling, og den første be-

handling frem mod et salgsbart produkt. 

Aftenen vil dels byde på oplæg om propolis og dets positive egenskaber og dels en workshop, 

hvor vi vil prøve at lave nogle produkter med propolis. 

Propolis indeholder (næsten) alt 

Den 29. januar besøger Charlotte Romlund os igen. Denne gang har 

hun sat Propolis på dagsordenen. Facts og workshop samme aften. 

Charlotte Romlund 

Propolis kurerer (næsten) alt 
Propolis er fundet velegnet til at bekæm-

pe aggressive bakterier med sin antibioti-

ske virkning, velegnet til behandling af 

brandsår, mellemøreinflammationer, 

neglesvamp, vaginal herpes, og propolis 

er et muligt alternativ til fluor i mundhy-

giejnen. Propolis kan hæmme enzymer, 

som øger 

blodsukke-

ret. Det an-

tages, at 

antioxidant-

forbindel-

serne i propolis er ansvarlige for dets 

blodsukkerstabiliserende fordele. 

Og med alle forbehold intakt: CAPE-

forbindelserne (Caffeic Acid Phenethyl 

Ester) fundet i propolis har vist sig at 

hæmme cellevæksten i bryst og prostata-

cancer. 

Sku’ vi holde bier sammen ? 
Kan man holde bier i fællesskab? Umiddelbart er der 

økonomiske fordele, hjælp i ferier, og aflastning når 

høsten skal bringes i hus. Er der måske også ulem-

per? 

På vintermødet får vi besøg af naboer, der er fælles 

om bierne og af formand Henrik Ruø Jensen, for-

mand for Høje-Tåstrup Bilaug, en lokalforening un-

der Danmarks Biavlerforening. Og så får vi en opda-

tering fra Egedalsvænge i Kokkedal, hvor beboerne har etableret et bi-

laug, hvor interesserede inviteres til at deltage i bilaugets arbejde. 

 

Økologisk biavl 

 

Peter Sjøgren, Sjællands og 

Hørsholm Biavlerforenings 

eneste økologiske biavler, 

vil fortælle os 

om de grumme vilkår for økologisk 

biavl. Og selv om foreningens øvrige 

medlemmer ikke lige kan få det efter-

tragtede logo på glassene, kan Peter 

fortælle os, hvordan vores honning kan 

blive ’lidt mere’ økologisk. 

 

 

Propolis i flyvesprækken 

Propolis i bistadet 

Andet vintermøde Tredje vintermøde 
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Hvin, hvin 
Bier hviner, når de bli-

ver overraskede. 

Selvom forskere tidligere troede, at bier-

nes hvin var et signal til andre bier om at 

indstille deres aktivitet, så mener forsker-

ne nu, at biernes hvin kan være biernes 

udtryk for overraskelse. 

Honningbiernes små hvin bliver frem-

bragt af vingemusklerne. Ikke til at høre 

for mennesker, men hvinene kan registre-

res af acceleometre i bikuben. 

I 1950’erne opdagede forskerne, at hvine-

ne ofte blev udtrykt af bier, der udveksle-

de nektar og hypotesen var, at hvinene 

var udtryk for en bi’s anmodning om 

’mad’. 

Senere antog forskerne, at hvinene var et 

stopsignal til bier, der ’dansede’ i kuben: 

et advarselssignal om problemer på fou-

rageringsstedet som fx et rovdyr eller en 

forsker, der generer bierne med sine for-

søg. 

Martin Bensick og hans forskerkolleger 

på Nottingham Trent University har in-

stalleret accelerometre i bistader og har 

gennem et år registreret ’hvinene’. 

De fandt, at ’hvinene’ er langt mere al-

mindelige, end man tidligere havde anta-

get: seks til syv hvin pr. minut fra bare et 

lille område i kuben. 

"Det er helt usandsynligt, at en bi skulle 

søge at korrigere andre biers forslag til, 

hvor stadets beboere skulle søge føde, / 

endsige tigge om ’nektar’ så ofte. 

Forskerne fandt tilmed, at der var flest 

hvin om natten - lidt i modsætningen til 

svansedansen, der foregår om dagen. 

I øvrigt er hvinene let at fremkalde fra 

hundreder af bier, bare ved at banke 

forsigtigt på stadets væg. 

Ved at placere kameraer inde i bikuben 

opdagede forskerne, at hvinene oftest 

sker, når en bi støder ind i en anden bi 

nær accelerometret, og ikke når bierne 

danser eller udveksler mad. 

-I de fleste tilfælde er det skræmte bier, 

der hviner, siger Bencsik, der i stedet for 

’stop’ signalet kalder signalet ’et hvin’. 

Tidligere studier kan havde fejltolket, 

hvilken bi, der udtrykte en lyd. 

Når en bi forstyrrer en svansedans nik-

ker den bien i svanssedansen en skalle, 

og Benscik mener, at vibrationen/hvinet 

kan være et skræmt svar fra bien, der  er 

blevet nikket en skalle. 

At følge 

antallet af 

hvin kunne 

også være 

en metode 

til at over-

våge bifamiliens status 

ved at levere en standardiseret stimulus 

og måle svaret.   

- Jeg kunne forestille mig, at en ubelastet 

koloni ville have mindre respons, og en 

koloni, der er meget stresset, ville være 

meget reaktiv over for en lille stimule-

ring, siger Bencsik. 

 

Overvåget  sværmning 

 

Om foråret kan man finde mange spor i 

bistadet på, at dronningen samler kræfter 

til at sværme. Alligevel kan det være 

svært at fastslå den faktiske dato og klok-

keslæt for, hvornår sværmningen finder 

sted. Ved på ydersiden af stadet at måle 

de vibrationer, bierne udsender, har Mar-

tin Bensick samlet data, så det er muligt at 

forudsige en sværmning flere dage i for-

vejen. Og Bensick tænker, at metoden 

også kan anvendes til at vurdere og følge 

andre fysiologiske processer i stadet. 

Planket fra: Sam Wong, New Scientist, 14. februar 2017 

Martin Bensick, Nottingham  
Trent University  

 

 

Bivenlige Sverige 

I Sverige lancerer den nationale naturor-

ganisation Naturskyddsföreningen en 

kampagne, der skal engagere offentlighe-

den i kampen for at redde de vilde bier. 

Kampagnen kaldes ”Bivänlig”, og målet 

er at Sverige skal blive verdens mest bi-

venlige land. 

Kløgtige bier 

Forskere har trænet honningbier til de nume-

riske begreber 'større end' og 'mindre end'. 

Bierne kunne efterfølgende ekstrapolere be-

grebet 'mindre end' i den nedre del af talræk-

ken. Bier viste en forståelse, der er parallel 

med dyr som den afrikanske grå papegøje, 

ikke menneskelige primater og børnehave-

børn. 

"Vin står øverst på listen over alle mediciner."  - Talmud  

 

https://citatfabrikken.dk/citat/talmud/1889/
https://citatfabrikken.dk/citater/forfatter/talmud/
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Høst rekord  

13 familier har ydet en solid 

indsats … et gennemsnit på 

små 30 kilo honning pr. fami-

lie. 

Høsten i skolekøkkenet blev tæt 

på 340 kilo, og med de 25 kilo 

vi har høstet før skt. Hans, og 

de tavler vi har snuppet under-

vejs når vi op på små 375 kilo. 

Flot i forhold til at vi løbende 

har tappet staderne for bier til 

aflæggere etc. og dronningeavl. 

375 kilo 

Peter skaffer bedre vejr 

Peter har programmeret en hjemmeside, 

hvor man døgnet rundt kan gå ind og se 

hvordan vejret er lige nu, - samt noget 

historik. 

Vejrstationen måler, lufttryk, tempera-

tur, luftfugtighed, regnmængde, vindret-

ning, og vindhastighed. 

Der er lavet et link til vejrstationen, på 

HOBF’s hjemmeside 

Der er en del uenighed omkring biers 

søvnmønstre blandt eksperter, men for-

skere har observeret korte perioder på 

ca. 30 sekunder, hvor bierne stopper 

med at reagere, deres antenner hænger 

og deres kroppe afslappes. 

 

Sover bierne ? 

Runde 
celler 

Bier fremstiller fra start cirkulære 

celler og bruger deres kropsvarme 

til at gøre voksen til en viskøs væ- 

 ske. Derefter trækker overflade- 

    spændingen ved 3-punktsfor- 

       bindelserne voksen i en 

             sekskantet form. 

Har du ideer til 

nye tiltag i for-

eningen, som 

du kunne tænke 

dig at få sat 

skub i, så er 

generalforsam-

lingen stedet, 

hvor du kan få 

dine ideer reali-

seret. 

Kom til årets general-

forsamling og vær 

med til at vælge fire 

ud af fem bestyrelses-

medlemmer - samt 

første suppleanten.  

Har du forslag til 

generalforsamlingen, 

skal du sende dem til 

formanden senest otte 

dage inden general-

forsamlingen.  

Ved at lytte til vandrør og fodpaneler 

forlyder det, at der er forslag om, at                           

Hørsholm og Omegns Biavlerfor-

ening (HOBF) skal skifte 

navn til Hørsholm Biavler-

forening (HB), og at vi skal 

anskaffe en voksplade stø-

ber. 

 * 

Alle medlemmer får tilsendt  

samtlige indleverede forslag 

senest fem dage inden gene-

ralforsamlingen. Vel mødt. 

 

Den 31. oktober er sidste frist for indle-

vering af  honning til årets honningkon-

kurrence. 

 

Følg bierne gnave foderet i sig 

 

På fire stader i Skolebigården, får 

vi digitale vægte, som du kan af-

læse på internettet. Find url’en på 

hjemmesiden.  

Se generalforsamlingens dagsorden på hjemmesiden. 

Kom til generalforsamling 
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PhD forsker Saorla Kavanagh 

Baghjul til manuka 
 

LIN-OLIE PIFT.  Borde og bænke 

i Skolebigården har fået nyt liv efter 

træet er slebet og tilført 2 liter lin-

olie. 

 

Forskning viser at dansk honning er bedre end den 
newzealandsk manuka-honning. 
Dansk honning kan bekæmpe bakterier 

og hele sår, og  den danske honning er 

bedre til at bekæmpe bakterier end den 

new zealandske honning, der er god-

kendt til medicinsk brug. 

Det fremgår af overlæ-

ge Steen Matzens 

forskning. Matzen ind-

samlede 11 honningty-

per fra lokale biavlere 

på Midtsjælland og 

supplerede med såvel 

almindelig honning 

som medicinsk honning fra New Zea-

land samt Jakobsens honning fra super-

markedet. 

Resultaterne viste, at alle de sjællandske  

honninger havde en kraftig bakteriedræ-

bende effekt og var bedre til at bekæmpe 

flere typer bakterier end såvel den al-

mindenlige som den medicinske new 

zealandske honning - mens Jakobsens 

honning slet ikke havde nogen effekt. 

Især en dansk vandmyntehonning, en 

lindehonning og en økologisk blomster-

honning udmærkede sig ved helt særlige 

gode egenskaber. Udover deres bakterie-

dræbende effekt på tre forskellige stafyl-

lokok-bakterier, kan de også bekæmpe E

-coli-bakterier og pseudomonas aerugi-

nosa-bakterier. Den effekt har ingen af 

de new zealandske honninger. 

Det er den danske honnings indhold af  

naturligt brintoverilte, der er årsagen til 

honningens bakteriedræbende effekt. Til 

gengæld indeholder honningen så godt 

som intet methylglyoxal (MGO), som 

gør den newzealandsk honning bakterie-

dræbende. 

Matzens forskning er publiceret i Dermstolo-

gy Research and  Practice, 19. juni 2018 

NYE BEBOERE: Skolebigården 

får eget insekt-hotel. 

Den græske læge Pe-

danius Dioscorides 

beskrev år 50 f.kr. at 

honning er godt for 

”rådne sår” og dybe sårhuller, og det 

siges at ægypterne anvendte honning 

i behandlingen af sår allerede år 1500 

f.kr.  

 

Irsk hede-honning fuldt på højde med Manuka 

Irsk forskning viser, at den irske honning 

hører til blandt jordens mest helsebrin-

gende, og at den irske honning er helt på 

højde med den berømmede manuka hon-

ning. 

Honningen har mange  positive effekter 

på helbredet med sin antioxidante, anti-

bakterielle, antidiabetiske og anti-

inflamatoriske indvirken. 

Forskerne fandt også, at honning baseret  

på bybiernes indsamling af nektar fra 

forskellig-artede blomster havde et høje-

re niveau af antioxidante fenol-

forbindelser end biernes irske landlige 

kusiner.  

"Mørk honning har typisk et højere total 

indhold af fenoler og har således en hø-

jere antioxidant kapacitet". 

Forskningsresultaterne er publiceret in the  

journal Food Chemistry. 

Ny damp-vokssmelter 
Peter har fremstillet denne transpor-

table damp-vokssmelter, som du nu 

kan låne.  

Vokssmelteren fungerer med alle 

rammemål: 12-10, Langstroth, 

Norsk, Lav normal, Dadant osv. 

Der kan være 19 rammer ad gan-

gen, + skrællevoks/ pressevoks, i 

bunden. Her ligger en rist, der fil-

trerer urenheder fra voksen. Voks-

smelteren kører med en dampma-

skine, der bruger 220 V på 2 kWh. 
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Max ekspanderer 

 
Bier ved Arresø 

Max Guldkjær fra Bibutikken i Græsted 

har åbnet butik i Herlev. Små ti kilome-

ter tættere på Hørsholm og specielt at-

traktivt for københavnerne. Butikken 

har rigtig gode parkeringsforhold til 

kunderne og for Max er det en fordel, at 

han her kan tage imod større partier 

varer så som fx et helt lastbil-læs foder. 

* 

Herlev-butikken ligger på:: 

Marielundvej 34 a, 2730 Herlev 

Åbningstider 

Herlev: tir.: 17-20,  Fre.: 10-14  

Græsted: ma./on./søn./ 17-20 

 

Guldkjær-klanen: Carl-Emil, Max, Bianca, 

Anne-Mette og Sigurd foran Herlev-Bibutikken 

Måske Dunlop-honning 

Kunne du 

tænke dig 

en bigård 

hos Fran-

cis Carde-

nau, der 

var den 

første kok 

i Danmark, 

der fik to 

Michelin-

stjerner, og 

som indtil 

for nylig stod i spidsen for restau-

ranterne Le Sommelier, Umami og 

Flyt en bigård tæt på Arresø. 

Kontakt: 

 

Francis Cardenau 

Præstehøjvej 2 

3320 Skævinge 

Tlf.: 40 10 48 46 

En opsang 
Aldrig har læsset med voks og rammer 

til omsmeltning været så stort, som her i 

august, hvor den store sending af som-

merens voks og rammer gik afsted til 

Bihuset.  

Desværre var ikke alt pakket lige godt. 

Mange rammer var kun lagt i én sæk, 

flere sække var utætte, og mange sække 

med skralde- pressevoks var så tungt 

læsset, at vores mandskab og Lars Mag-

nus fra Bihuset knapt nok kunne løfte 

sækkene ombord på lastbilen. De utætte 

sække skabte et inferno af hvepse og 

bier i Ole Michaels carport og betød, at 

flere sække måtte pakkes om. Og hvad 

værre var: en del mærkesedler var faldet 

af, så det bliver svært at finde tilbage til 

rette ejermand  

 

Det kan blive bedre!  

Derfor har voksklubben sat sig for at 

oplyse medlemmerne endnu bedre om, 

hvordan man pakker sine rammer og sin 

voks. Det vil ske i Bi-Ord forud for både 

forårets og sensommerens transporter.   

Det bliver noget i stil med at repetere de 

gyldne regler for pakning af rammer. Se 

boks.  

 

Nye tiltag 

Ydermere vil voksklubben slå et slag 

for, at man selv smelter sin voks af 

rammerne, og evt. selv støber nye tav-

ler. Dette sparer transport og vil blive 

fremmet af, at Hørsholm Biavlerfor-

ening får bygget en eller flere små 

dampvokssmeltere til udlån - lige til at 

putte rammerne i - og investerer i en 

støbeform.   

Ole Michael - Voksklubben 

Vinterværksted på Usserød skole 
Byg bi-materiel til dig selv og Skolebigården. Alt fra rammer til 

stader. Første mødeaften: tirsdag den 23. oktober fra kl. 18 til 21 

på Usserød Skole. Sløjd-aftenerne bliver organiseret som tema  

  aftener, og på første møde snedkererer vi rammer. Mød op…  

            har du spørgsmål eller forslag så mail til Robbie Jørgensen 

             på:  jahejjadav@hotmail.com 

De gyldne pakkeregler 
 

1. Der må ikke være flere rammer i 
sækkene, end at de  kan lukkes 
ordentligt  

2. Rammerne skal være bundet 
sammen  

3. Der skal pakkes i to lag sække/
plastik 

4. Den yderste sæk/plastik skal 
være af kraftig plastik 

5. Den yderste sæk/plastik skal 
være blå, eller tydeligt mærket 
med blåt mærke 

6. Sække/pakker/spande med 
skralde- og pressevoks  må højst 
veje 12 kg 

7. Navnesedlerne skal være num-
mereret (fx 1/5, 2/5, .. osv.  så al 
voks fra den enkelte biavler 
bliver smeltet sammen.  

Til voksklubbens medlemmer 



8 

8 

 

*”Arbejde er de drikkende klas-

sers forbandelse”. Oscar Wilde. 

Aktivitetskalender 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bees’  

Tilbage i 1920’erne betød 

”bees’ knees” bare, at no-

get er godt. 

Bees’ Knees gik så fra slang til cock-

tailnavn, da man i forbudstidens 

USA begyndte at maskere smagen af 

dårlig gin med honning og citron og 

dermed opfandt en ny drink. Bee’s 

Knees. 

Det er honningen, der gør Bees’ 

Knees speciel – den får en sødlig, 

afrundet smag med blomsternoter, 

som almindeligt sukker eller sirup 

ikke kan matche. Og citronsaften 

giver den nødvendige balance, så det 

hele ikke trods alt bliver alt for sødt. 

Opskrift, Bee’s Knees 

 6 cl. gin (prøv Tanqueray 10 – dens 

citrusnoter giver et godt samspil med 

citronsaften) 

 3 cl. citronsaft 

 3 cl. honningsirup (laves ved at op-

løse 1 del honning i 1 del varmt 

vand) 

Shakes grundigt og serveres straight 

up i et cocktailglas, pyntet med et 

citrus-twist. 

 

Engelsk-kursus for biavlere* med 
sporadisk interesse for alkohol: 

 

knees 

Helle Ulriksfeldt 

Mahir Mike Kilic 

Hans Peter Hansen 

Michael Similie 

Henrik G. Bak 

  

31. oktober: kl. 19:30  

Generalforsamling  
 

Lørdag den 10. november: Fællesmøde med 

Carl-Johan Junge og  Yoko L. Dupont.  

(Se omtale på forsiden). 

 

Søndag den 25. november  kl. 10-12: 

 Oxalsyredrypning i Skolebigården 

 

Onsdag den 28. novem-

ber kl. 19.00  

Honningsmagning og 

kåring af årets bedste 

honning. 

(Se nye regler på forsiden). 

 

 

Bemærk:  Vintermøder ligger nu på tirs-

dag-aftener: skriv datoerne ind i din ka-

lender: 29. januar, 26. februar & 26. 

marts 

 

 

Tirsdag den 29. januar  

Charlotte Romlund fortæller 

om propolis. 

 

Tirsdag den 26. februar:  Kan man  holde 

bier sammen med andre. Er  et  bilaug noget 

for dig ? 

Tirsdag den 26. marts:  Hvordan kan vi 

nærme os den økologiske biavl i det ’lille 

format’. Og hvordan driver Peter økologisk 

biavl i stort format. 

Velkommen til nye medlemmer 

 

 

Overdommer  
Jørgen Iversen 

 

Tak for i år 

Igen i år lukkede vi ned for akti-

viteterne i Skolebigården med 

manér - med grill, hygge og god 

stemning - alt imens lyset svandt 

i august-mørket. 


