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Tro det eller ej, et 
nyt Bi-År er på 
vej. Den 26. okto-
ber afsluttede vi 
det gamle med 
generalforsamling.  

Som de fleste år var 

der god stemning, 

gode spørgsmål til bestyrelsen og en god 

afsluttende debat.  

Der var to på valg i år: Finn Steno Thy-

gesen og Mogens Snog, foreningens 

kasserer. Begge lod sig genvælge, og det 

skal vi være glade for. Kampvalg er 

måske sjovere, men Finn og Mogens gør 

det godt og har hver især bragt masser af 

fornyelse til foreningen. Ny mand sidste 

år: Sander Viscor, blev genvalgt. Der-

med er Sander på omgangshøjde, efter at 

han sidste år blev valgt, efter at et tidli-

gere medlem forlod bestyrelsen i utide.  

Det var en tilfreds formand der, afgav 

formandsberetning. Der er nemlig sket 

meget godt det forgangne år, både når 

det gælder investeringer i nyt udstyr, og 

når det gælder tilgangen energiske med-

lemmer. Nyt luksusbistade, Flowhive og 

ny motorslynge er det blevet til i år. Og 

hvad mere er, så fik vi lagt grunden til et 

nyt elektronisk vejestade med vejrstati-

on på ’Nettet’.  

Sander Viscor er kommet til som ny 

Skolebigårdsmester. Bemærk lige de 

håndværksmæssige detaljer på det, San-

der har bygget i Skolebigården. Det er 

svært at skjule, at Sander er møbelsned-

ker. 

Endelig er Peter Sjøgren kommet til som  

ny materiel-ansvarlig. Og hvad er der 

sket: vi har fået lagt strøm ind i Skolebi-

gården og udsigt til, at et solcelleanlæg 

til sommer klarer el-forsyningen.   

Ole Michael  

Mød Lars og  Zofus  

Kom og hør Lars Fischer og 

Zofuz Knudsen fortælle om deres 

oplevelser under Apimodia kon-

gressen i Tyrkiet. Lars og Zofuz 

fik kåret deres rørte honning som 

verdens bedste.  

Ved afslutnings-ceremonien fik 

de desuden overrakt ærespokalen, 

der bliver givet til den honning, 

som dommerpanelerne vurderer, 

er verdens bedste på tværs af alle 

kategorier. Lars og Zofuz deltog 

også i Apimondia kongresserne i 

Ukraine i 2013 og i Sydkorea i 

2015. Begge gange fik de kåret 

deres honninger. 

Fuglevad Vandmølle mandag 

den 15. januar kl. 19:30. Der er 

åbent fra kl. 19.  

Vi kårer årets  

Onsdag den 29. november kårer 

vi årets bedste præmie-bier, deres 

honning og deres biavler.   

Er det i virkeligheden din hon-

ning der er verdens bedste, - 

(fuldt på højde med Lars’ og 

Zofuz’), så mød op på dagen kl. 

19 med et glas fast og/eller flydende 

honning.  

Som vi har tradition for holder vi 

dørene åbne for alle: Hørsholmbor-

gere, familie, venner og naboer -  

alle er velkommen, når vi kl. 19:30 

og de kommende par timer be-

dømmer de indkomne smagsprø-

ver, vælger den ypperste honning 

og kårer årets biavler.  

Vi har ingen smagsdommere - 

men jonglerer ubekymrede med 

surt, sødt, salt, bittert og umami. 

Kigger på farver, duft, tekstur, 

smørbarhed og vur-

derer  honningernes 

eftersmag. 

I år har Lotte Skov-

dal fra Nordsjælland-

ske Bivenner lovet at 

komme 

forbi og fortælle os lidt 

om smagsdommeri. Og 

har du lyst til at læse 

lidt om honningsmag-

ning har TfB i oktober 

2010 udgivet temahæf-

tet: Sensorik og hon-

ning-bedømmelse. 
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bedste honning 
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 Tak til dem  

I løbet af den seneste 

sæson har vi fået flere 

stader i Skolebigården, 

så selv i en regnfuld 

lidt trist sæson tangerer 

årets samlede resultat 

på 220 kilo sidste års 

rekord.  

Tak for indsatsen til en 

der fulgte og bar 

samling aktive 

medlemmer   

på den store 

høstdag.  

Honningen er 

en vigtig krum-

tap  i   

HOBF’s øko-

nomi. 

Vokse-værk 
I takt med stigende voks-priser og stigende 

interesse for selvforsyning havde Peter Sjøgren 

inviteret til besigtigelse af hans mother-fucker 

af en 28 rammers dampvokssmelter med tre-

tapet-dampere tilsluttet. 

Kesser havde medbragt sin selvbyggede damp-

vokssmelter i en mere håndterlig størrelse. 

Et par måneder senere pusler Peter nu med at udvikle en dampvoks-

smelter til HOBF, og Peter arbejder og tester foreløbig to modeller: 

Den ene mulighed er en kasse, med vokstappehane, der er tilsluttet en 

tapet-damper. I kassen kan 

der hænge ti rammer plus 

pressevoks.  

Den anden model indeholder 

en bund, med dampanlæg og 

afløb. Ovenpå ’bunden’, kan 

biavlerne stable eet eller to 

magasiner med voks-tavler.  

På Hørsholm 
Skole blev der 
både slynget og 
presset. 

Kessers prototype 

 

28 rammer, tre dampanlæg 



 

Tak 

For 

2017 

Med grill, kage og skumfiduser fik vi igen i august afsluttet 

Skolebigårds-sæsonen med en hyggelig aften, som Kesser fik rundet fint af  med lidt fællessang og musik. 

Det går tilbage for be-
standen af insekter for-
tæller tyske forskere. 
Og senest er vi biavlere 
blevet konfronteret med 
udsagn om, at vore hon-
ningbier kan være en 
trussel mod de vilde 
bier. 

Her i foreningen rejste 
Ella Stubben spørgsmålet 
på den netop overståede 
generalforsamling. Ella 
spurgte, om ikke vi som 
biavlerforening også hav-
de en interesse i at beskytte de vilde bier.  

Der er naturligvis ingen af os biavlere, 
der har et ønske om,  at vores bier skal 
gøre livet surt for de vilde bier. Tværti-
mod er de fleste af os gået ind i biavlen i 
den vished, at vi også er med til at give 
naturen et løft.  

En række forskere med forstand på insek-
ter og vilde bier har imidlertid være uden 
med det budskab, at for mange honning-
bier i eller nær sårbare naturområder kan 
være en så stor konkurrence for de vilde 
bier, at disse taber terræn.  

Forskning og undersøgelser på området 
er endnu sparsomme; men noget kunne 
tyde på, at der er noget om snakken. Læs 
fx hvad 7 topforskere netop har meldt ud 
i en artikel i Altinget med overskriften: 
Her er fakta i debatten om bier.   

Kort fortalt er de vilde bier i kraftig tilba-
gegang. Men de er alt overvejende truet 
af de samme ting, som også truer hon-
ningbien på livet, først of fremmest 
manglen på pollen og brug af sprøjtemid-
ler i landbrugsområder.  

Det er de såkaldte neonicotinoider og 
pyrethroider, der er hårde ved både hon-
ningbierne og de vilde bier. Stofferne er 
baseret på nervegifte, som især de sociale 
(kolonidannende) bier er sårbare over for. 
Og her skal vi huske på, at der også er 
vilde bier, der danner familier.    

Men bestanden af vilde bier går også ned 
i rene naturområder. Og her er det svært 
at forklare nedgangen med manglende 
blomster eller brug at insektbekæmpel-
sesmidler.  

Derfor må vi i disse områder lade tvivlen 
komme de vilde bier til gode, og undlade 
at opstille bistader, når der er tale om 
naturområder med sjældne planter og  
biracer. 

Samtidig må vi sørge for, at de steder, 
hvor vi holder bier, er interessante for de 
vilde biracer. Vi holder typisk bier i og 
ved haver, parker og bynære friarealer.  

Her må og skal der være  plads til så 
mange af de vilde bier som muligt. Vi må 
arbejde for at give dem rige ynglemulig-
heder og et godt fødegrundlag.  

Hjælp til denne opgave kan man fx få på 
hjemmesiden www.vildebier.dk. Siden er 
skabt af Maria Gram-Jensen, tidligere 
medlem af Hørsholm og Omegns biavler-
forening. Her er der masser af viden at 
hente  om de vilde biracer, vi har i vores 
haver, fx de mange humlebier.  

Det handler blot om at åbne øjnene. Og 
som man kan læse på Marias hjemme-
side, er der meget, man kan gøre for at 
lette tilværelsen for de vilde bier, fx hjæl-
pe humlebierne med et sted at bo.  

Ole Michael 

Er vores forening også en 
forening for vilde bier ? 

Hjælp! Vi savner 

undervisere ! 
Det er blevet populært for flere læ-

rere og pædagoger, ikke blot på 

Hørsholm skole, som vi har en afta-

le med, at tage skoleklasser med hen 

i Skolebigården og se på bier.  

Det er fantastisk sjovt at se, hvordan 

både store og små børn kan fanges, 

når de står med hovedet nede i en 

rigtig levende bifamilie. 

Men vi mangler undervisere. Har du 

et godt tag i børn, og er du frisk på 

at åbne en bifamilie og forklare un-

gerne, hvad de ser, skal du melde 

dig til gruppen af undervisere. Star 

evt. som hjælpelærer! 

Ole Michael   

 

 

Har vi en drøm? 
Som altid på generalforsamlingen 

går snakken bagefter på de planer, 

vi har. Da vi er en forening med 

god økonomi, starter det tit med, at 

vi drømmer om nyt og spændende 

udstyr.  

Men vi kunne også, som nogle har 

foreslået, drømme om eget slynge-

rum og presseloge - eller hvad med 

at få mere plads til opmagasinering 

af materiel og udstyr.  

Vi hører fra andre biavlerforenin-

ger, at det er ’let’ for foreninger 

som vores - med interesse i natur og 

fritidsliv - at få fat i fondsmidler. Så 

hvorfor ikke udvide, bygge nyt, 

bygge større, eller blot leje os ind in 

nogle spændende lokaler.  

Hvem vil være med i en fond-raiser

- / dream-liner-gruppe?  

Bestyrelsen 

Der er 29 arter af humlebier i Danmark, på billedet en 
Mørk Jordhumle (Bombus Terrestris)  

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/topforskere-her-er-fakta-i-debatten-om-bier
http://www.vildebier.dk


Vores første år med australsk Bee Hive 

Ella og jeg købte i foråret et honning-

magasin af cedertræ med plastik-

honningtavler til bierne. 

En god ven havde fundet udstyret på 

nettet, og vi havde lige fået et Lang-

stroth stade foræret. 

Så det måtte prøves! 

Først skulle bierne fra vores gamle trug-

stadehuse til langstroth huset. 

Det varede længe før vores bier blev 

overtalt til at bruge de nye langstroth kas-

ser. De sidste blev med forsigtighed bør-

stet af 10 x 12 tavlerne. 

Så kom den fine kasse på toppen af sta-

det. 

Vores honningkasse har tre plastik-

honningtavler og desuden plads til fire 

almindelige tavler – to på hver side af 

plastik-tavlerne.  

Vi må have nogle meget konservative 

bier, for der gik også lang tid før bierne 

trak op i trækassen, og endnu længere tid 

før der kom vægt i kassen. 

Der er fine kikhuller i siderne og endelig 

kunne vi konstatere: Nu var der vist også 

honning! 

Dagen oprandt hvor vi skulle forsøge at 

høste den første honning. 

Der var mange interesserede, så vi måtte 

finde bi-udstyr i alle størrelser.  

Honningen løber, - så er det tid til 

smagsprøver! 

Ella og Jeg tappede 1 glas =  450g hon-

ning fra vores Bee Hive, så det har jo 

kun været et sjovt lille forsøg. 

Vi burde have ventet til honningtavlerne 

var fulde og forseglede. Det gør vi næ-

ste år! 

Nu indvintrer vi bierne i langstroth sta-

det. Så håber vi at komme tidligere i 

gang med at sætte dronninge-gitter og 

honningmagasin på … Og høste mere 

honning. 

Vi har ikke planer om at indkøbe mere 

udstyr. Næste år har vi forhåbentlig tre 

familier i trugstader og en (stor)familie i 

langstroth stadet. 

Vi hygger os med bistaderne, men har 

slet ikke tid til flere… så vi prøver at 

begrænse os. 

 

Mange bi hils-

ner 

Ella og Merete 

 

PS: I Dan-

marks Biavler-

forenings blad 

fra juli er en 

artikel om Bee 

Hive. 

 

Ella & Merete fortæller 

om deres første-års op-

levelser med et nyt flow-

hive stade: 

 



31. januar,  

28. februar  

& 21. marts. 

21. 03. 2017 

Mens vi venter på, at bierne flyver igen, 

mødes vi tre gange i det nye år til en hon-

ningmad, samvær og hygge, garneret 

med lidt fagligt indhold. 

Vi lægger ud den sidste dag i januar, 

hvor Charlotte Romlund inspirerer os til 

at udnytte biernes honning og voks til 

nye sunde produkter, når  man nu i  hon-

ning og voks kan hente smag og konsi-

stens. 

-Kom og bliv inspireret. Vi skal ha’ en 

hyggelig aften. Kom med godt humør og 

vær parat til at få lige så meget ud af det, 

som du selv lægger i det, annoncerer 

Charlotte positivt, glad og løfterigt, som 

en sand markedsgøgler, mens hun fast-

slår, at hun hverken er helsefreak, eller 

ekspert. Charlotte har været ejer af to 

bifamilier i fire år og har bare været glad 

for biernes produkter. Men hun har en  

lang karriere som grøn pigespejder og 

dermed god erfaring med formidling.  

På vintermødet etablerer Charlotte fire  

workshops eller ’stationer’, som hun kal-

der dem, hvor de fremmødte selv kan 

lære at fremstille læbepomader (af voks 

og honning), bodyscrub (af krystalliseret 

honning, olie, sukker eller salt, sæbe (af 

honning, voks og vanille) og en wrap (af  

stof imprægneret med voks, så det kan 

bruges som ’plastic’, til at pakke mad/

brød ind i, eller lægge over skåle).  

-Vi når måske ikke at lave 20 læbepoma-

der, og 20 wraps, men vi kan samarbejde 

gruppevis og rotere mellem stationerne, 

så alle kan forsøge sig med alle produk-

ter. 

Den 28. februar ta’r Narumi og Hubert os 

med til Tokyo, byen der strækker sig 

over 2000 kvadratkilometer og rummer  

tæt på 9½ million indbyggere.  

Narumi og Hubert har kaldt deres fortæl-

ling: ’Biavl på Tokyos tag - Ginza hon-

ningbi-projektet’. 

Biavlen på 10’ende etage i Ginza, der er 

et shopping / business område i midten af 

Tokyo, begyndte i 2006. 

Naturens smag af honning og hyggelige 

aktiviteter har dannet grundlaget for et 

samarbejde mellem erhvervsfolk og øn-

sket om mere grønt i Ginza. 

Byens Ginza-bier flyver over mange høje 

bygninger til en næreliggende park, til 

grønne område ved  floden og haverne 

ved kejserens palads. 

Høsten er stor, i alt 1½ ton honning i 

sæson 2017. 

Honningen 

bliver tap-

pet i små 

glas med 

fine labels 

og solgt i en 

honningbu-

tik i delika-

tesse-

afdeling i 

kældereta-

gen i vare-

huset nær 

bygningen 

med tageta-

ge- bi-

staderne. 

Ginza-

honningen 

bliver solgt 

til en sær-

pris: 36 

gram til 

1728 Yen 

(ca. 80 kr.-) og 180 gram til 7560 Yen 

(ca. 350 kr.-), - så de høje honningpriser 

og de høje skyskrabere matcher hinan-

den. 

'Ginza-honningbi-projektet’ er på mange 

fronter en aktiv medspiller i Tokyo. Fx 

hjælper projektet med genopbygning af 

den jordskælvs- og tsunami-ramte Toho-

ku-region, og honningbiprojektet har 

siden 2016 haft et samarbejde med Mas-

sachusetts Institute of Technology om 

forskning i byens biodiversitet. 

 

Den 21. marts pus-

ler vi med tankerne 

om en sød og hyg-

gelig afslutning på 

vintermøde-

sæsonen - inden der 

er standerhejsning 

den 6. maj. 

Tokyos tag-bier 

Wraps i Hørsholm - honning i Tokyo 
Skriv de tre vintermøder ind i din kalender med det vuns: 

”Wrappen er intet mindre end en genial måde  at 

opbevare  brød på. Det vil jeg til hver en tid skri-

ve under på…”      Ole Michael Jensen,  formand 

Charlotte Romlund, KFUK spejder og biavler 

 



I 1995 begyndte dr. John Harbo og hans 

kolleger på Honey Bee Breeding Lab i 

Baton Rouge i Louisiana at søge varroa-

resistente bier. Det lykkedes ikke for Har-

bo, men han fandt en VSH-egenskab 

(Varroa Sensitive Hygiene) hos nogle 

bier, der udrenser varroa-miderne fra 

yngelcellerne, så miderne forhindres i at 

reproducere sig selv. Disse bier har fået 

navnet VSH - og Harbo fandt, at det var 

muligt at selektere denne egenskab og fik 

etableret VSH-linjer. 

Fra 2016 har ’VSH-bin’ i Sverige  haft 

som mål at avle, selektere og sprede hon-

ningbier med resistens mod varroa. 

 

Udrensning 

Bier med VSH-egenskaber udrenser æg-

læggende varroa-mider fra lukkede yn-

gelceller, men forstyrrer ikke yngelceller 

med mider, der ikke lægger æg. 

Det sker, at bierne fjerner hele puppen og 

renser cellen, og det sker, at bierne lukker 

cellen igen efter mide-hunnen er fjernet. I 

alle tilfælde dør midens afkom. 

Celler med mider uden afkom springer 

bierne over.  

* 

Mide-incest–kredsløb 

12 timer inden arbejder-bierne lukker 

yngel-cellen, går varroa-hun-miden ned i 

cellen og 60-70 timer efter cellen er luk-

ket, lægger miden et æg og derefter et æg 

med 30 timers interval. 

Hun-miden synkroniserer sin æglægning 

med puppens udvikling, og æglægningen 

udløses af de dufte som afsondres fra 

puppens hud. 

Det første æg udvikles til en han-varroa-

mide. De øvrige æg udvikles til hunner. 

Parringer foregår derefter mellem søsken-

de: mellem hannen og de unge hunner i 

cellen. 

Antallet af livsduelige hunner som produ-

ceres af en modermide er mellem 1,3 og 

1,45 mider i arbejderyngel og mellem 2,3 

og 2,6 i droneyngel. 

Varroa-mide-angreb har større frekvens 

på droneyngel sammenlignet med arbej-

deryngel (9:1). Forklaringerne kan være, 

a) at dronerne har en længere udviklings-

tid, b) at ammebierne besøger droneyng-

len oftere, så miderne får større chance 

for at krybe ned i cellerne, og c) at drone-

larverne producerer større mængde af de 

dufte, der lokker miderne. 

 

60 dages effekt 

Fire til seks dage efter yngelcellerne er 

lukkede har VSH-bierne båret mide-

pupperne ud. 

Tilsætter man en VSH dronning til en 

bifamilie, er der meget få mider tilbage 

efter 60 dage - og flertallet er uden af-

kom. 

I feltforsøg i år 2000 var udgangspunktet:  

bifamilier med 900 gram bier og et anslå-

et midetryk på 600. 

I bifamilier med friparrede dronninger 

steg mide-trykket til 800. 

I bifamilier, hvor en VSH dronning blev 

friparret med en drone, faldt midetrykket 

til 400, mens: 

bifamilier med en VHS-dronning parret 

med en VHS-drone faldt varroamidetryk-

ket til 19 mider. 

 

Resultater ved 2013 forsøg 

Nedfald efter myresyrebehandling au-

gust: flere hundrede mider. 

I bifamilier med 50% VSH i gennemsnit: 

8 mider. 

I bifamilier med 100 % VSH: 1-2 mider. 

 

 

VSH 
dronninger  

VSH-egenskaber er genetiske 

og kan selekteres gennem avl. 

Slut-varroa-mide-population i år 2000 forsøg 

 



Federica Bertocchini fandt 

ubudne gæster i sit bistade. 

En bunke hvide larver hav-

de gnasket sig vej gennem 

bivoksen. Nysgerrig efter 

at lære de små fyre bedre at 

kende, tog hun nogle af 

dem med sig hjem i en pla-

sticpose. Men da hun efter 

et par timer ville se til lar-

verne, havde de gnavet sig 

gennem plasticposen. 

Sådan beskriver ’The Eco-

nomist’, hvordan hobby-

biavler og biolog ved det spanske 

Cantabria University Federica 

Bertocchini opdagede et helt nyt vi-

denskabeligt perspektiv ved voks-

møl: De kan æde plast. 

Sammen med to kolleger satte Fede-

rica Bertocchini sig for at undersøge 

møllarvernes evne til at nedbryde den 

hyppigt anvendte polymer polyetylen 

(PE). I en  artikel i ’Current Biology’ 

viser de, hvordan det tog omkring 

100 larver af arten Galleria mellonel-

la 12 timer at fortære 92 mg af en 

almindelig indkøbspose. Således 

overhaler laverne de svampe- og bak-

teriekulturer, som ved tidligere for-

søg først har nedbrudt plast efter fle-

re måneders eksponering. Voksmøl-

lene viser sig derfor som dygtige bio-

logiske nedbrydere af den plast, som 

stadig findes i større mængder verden 

over.  

Under nedbrydningen producerer 

larverne ethylenglycol, som ifølge 

Miljøstyrelsen er sundhedsskadeligt 

for mennesker. Og ’The Economist’ 

bekymrer sig for, hvordan larvernes 

afføring vil påvirke miljøet, hvis man 

begyndte aktivt at bruge dem til at 

nedbryde  plastaffald. Desuden er 

spørgsmålet, om larverne overhove-

det kan optage næring fra plasten 

eller larverne har brug for ekstra føde 

for at kunne få dækket deres behov. 

gråskimmel 
Humlebier bekæmper 

I et canadisk projekt: ’Bee Vecto-

ring Technology’/ BVT har forsker-

ne fået humlebier til at sprede biolo-

giske bekæmpelsesmidler i frilands-

gartneri.  

Når humlebierne når hjem til boet 

og læsser nektar af, tanker de miljø-

venlige svampesporer: 

 I boet kravler humlebierne hen over 

pulver med svampesporer, der er 

ufarlige for mennesker og dyr, men 

som fx beskytter jordbærplanter 

mod gråskimmel, der  kan ødelægge 

en hel jordbærhøst. Pulveret sætter 

sig fast på humlebiernes ben, og når 

bierne flyver ud på marken, spreder 

de pulveret i blomsterne. Fordi hum-

lebierne er lidt større og tungere end 

honning-bier, og fordi de er mere 

lodne og flyver lidt langsommere, 

kan humlebierne nemmere nå at af-

sætte svampepulveret i blomsterne. 

Man regner med et bo med 300 bier 

besøger ca. 10 mio. blomster i  

blomstringsperioden. 

Voksmøl-larver tygger plast 
Biavler og biolog gør lovende opdagelse. 

 

”Den, som  ønskede lykke og held i 

kærlighed, skulle forud for Andreas-

dagen (30. november) skære en spån 

ud af flyvehullet på et bistade og bære 

den på sig. Det samme kunne man i 

øvrigt opnå med en stump gren, hvor-

på en bisværm havde siddet.”  

Overtro om bier 

”Kulde på Andersdag (nordisk for 

Andreas) gi'r blid vinter, men kold vår. 

 

Bier til Gilleleje 
Kunne du tænke dig en bigård i 

Munkerup ved Gilleleje, hvor ejeren 

af en halv hektar blomstereng savner 

flere bier i blomsterne, så ring på tlf. 

31 13 00 02 

’Håndbog i biavl, 

1945’. Du kan 

låne bogen i 

HOBF 

http://www.economist.com/news/science-and-technology/21721328-escape-shopping-bag-triggers-idea-plastic-eating-caterpillars-could
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21721328-escape-shopping-bag-triggers-idea-plastic-eating-caterpillars-could
http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)30231-2
http://mst.dk/media/131597/ethylenglycol.pdf


 

 

 

Søndag den 26. 

november*   

kl. 10-12 Oxalsyre-
drypning i Skolebi-
gården.  Få gratis 
oxalsyre med hjem.  
  

 

 

Onsdag den 29. november kl. 19.00   

Honningsmagning og 
dyst om årets bedste 
honning. Biavlere, der 
vil deltage i dysten 
møder op kl. 19 og 
afleverer et glas hon-
ning med etiket med 
navn. Kun én prøve 
pr. medlem pr. disci-
plin. Vi kårer årets 
bedste honning.  
 

Onsdag 6. december :  

Kl. 17:30 - 21:30.  

Kom og hør om økolo-

gisk biavl hos Dan-

marks Biavlerforeni-

ning, Fuldbyvej 15, 4180 Sorø.  

 

Onsdag den 31. januar: 

”Bi-produkter”. Charlot-

te Rumlund lærer os at 

fremstille sæbe, læbepo-

mader, bodyscrub og 

wraps af bl.a. honning og 

voks. 

 

 

 

Onsdag 28. februar: Hu-

bert og Narumi fortæller om 

japansk biavl på Tokyos 

tage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Vi koordinerer oxalsyreuddeling med vor nabofor-

ening: Rudersdal, så alle kan hente syre, hvor de 

finder det nemmest: I Skolebigården, i Rudersdal, 

hos Ole Michael, eller ved vor nordlige forpost: Hans 

Kjærgaard i Espergærde.   

 

 

Hvor HOBF tidligere promoverede biavlen og markedsførte vor egen hon-

ning ved en del arrangementer er foreningen nu kun repræsenteret ved et 

enkelt årligt arrangement: Country Fayre i Birkerød. 

Hans Kjærgaard og Jørgen Bendtsen fik igen i år et godt salg. 

Et ønske fra kasserer-Mogens ! 
Når du betaler med MobilePay eller benytter 

dig af en bankoverførsel, så husk at skrive: 

hvad du har købt. 

Nye bøger i biblioteket 
Ulrik Harder har doneret Tidsskrift for 

Biavl, 1939-1963  -  med tre årgange i 

hver bog - til HOBF. Bøgerne indgår nu 

i HOBF’s bibliotek med faglitteratur. 

Du kan låne bøgerne, og du kan finde en 

komplet fortegnelse over foreningens 

bøger på hjemmesiden.  

Helle Utoft, Kokkedal 

Sven G. Nielsen, Rungsted 

Charlotte Honoré Rungsted 

Velkommen til 
nye medlemmer 

Overdommer 
Jørgen Iversen 

 Følg med på  

Peter Sjøgren har taget initiativ 

til at etablere HOBF’s egen 

facebook-gruppe. Med gruppen 

har vi fået et forum, hvor vi får lettere ved 

at kontakte hinanden, - hvor vi kan ekspo-

nere ideer og ’opfindelser’ - og hvor vi 

kan søge gode råd og hjælpe hinanden. 

Måske kan facebook-gruppen endda med-

virke til en øget medlems-aktivitet. 

 

 

 

Aktivitetskalender 

Onsdag den 21. marts:  

SURPRISE 


