
 

   

Turen koster 160 kr. pr. person. Indbetal 

på Mobile Pay nr. 15085 senest 15. maj 

med mærket ’26. maj + dit navn ’ og 

send en mail, så snart du ved, at du vil 

deltage: hobf.hobf@gmail.com 

 
 

 

Ta’ med til Sverige 
Husk dit pas 

Sommerudflugten går til 
Sverige. Husk at tilmelde 
dig i år. 160 kr. pr. pers. 

 

Vi kører sammen 

 
Vi ruller afsted i familie-biler, der kan 

rumme fem hærdebrede medlemmer. 

Har du bil, og vil du ta’ fire passagerer 

med på turen, så send en mail til: 

hobf.hobf@gmail.com 

Benzin og færgebillet er vi fælles om. 

 

 

 

 

Vi mødes kl. 7:50  på parkerings- 

pladsen foran Ship Shape, Rungsted 

Havn 1, 2960 Rungsted Kyst. 

Meld til på Mobile Pay 

I år mødes vi på Rungsted 

Havn kl. 8 - inden vi kører 

nordpå til Helsingør for sejle 

med Scandlines til Helsing-

borg. 

I Sverige går turen nordpå til 

Munka-Ljungby, hvor Frederik 

Svensson på Joel Svenssons 

Vaxfabrik har inviteret os på 

en kop kaffe og lidt orientering 

om butik, fabrik og butikkens 

store uddbud af bi-materiel. 

Derefter kører vi igen 20 km 

nordpå , hvor vi besøger Monica 

og Lars Larsson på Honungs 

Gården på Bjäre, der har tilhørt 

slægten i 13 generationer, og 

som er ved at blive transformeret 

til også at rumme en professionel 

honningproduktion. 

Her hører vi om det svenske 

VSH projekt til bekæmpelse af 

varroa. Monica er testbiavler i 

det svenske VSH projekt. 

 

Monica Larsson 

http://np.netpublicator.com/

netpublication/n78935473 

Tag din madkurv med. Vi 

spiser vores picnic hos 

Monica.                               

Sofiero 

 
ORD-FORKLARING: 
VSH:  Varroa sensitive hygiene 
HSV:  Hamburger Sports Verein 
VHS:  Video Home System 

Kig på HOBF’s hjemmeside og se 
Joel Svenssons særlige prisbaskere 
den 26. maj. 

 

15
08
5 

Er der enighed i den enkel-

te bil, er det oplagt at udvi-

de turen med et besøg på 

Sofiero for at se et overdå-

digt udbud af blomstrende 

rhodendendroner. 

Dertil udstillingen ’To 

Bee’ om den bivenlige 

have. 

Åben: kl. 10-18 

Entre: Voksen: 120 kr. 

Børn: 

til og med 18 år: gratis 


