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Forårsmøde (6 april)

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til
årets forårsmøde, som afholdes 6.
april kl 19.00. Emnet er:

"Dronningekundskab for
biavlere"

v/ dronningeavler Ivan B. Nielsen

Ivan Bjorholm Nielsen er
bestyrelsesmedlem i
Dronningeavlerforeningen. Du kan se
mere om hans arbejde på dennne
hjemmeside: https://himmerlandske-
bier.dk/

Yderligere information om
forårsmødet findes på hjemmesiden:
www.vejlebiavl.dk

Nyhedsbrev
Vejle og Omegns Biavlerforening (VBF)

.

Nyhedsoversigt

A. Kom godt i gang

B. Foredrag om
dronninger

C. Begynderkursus

D. Biavlskonference

E. Aktivitetskalender 2022

Kom godt i gang (8 marts)

Vanen tro er der et “Kom godt i
gang” kursus for nye, lettere øvede
og øvrige interesserede medlemmer,
som har brug for at få frisket op,
hvordan arbejdet med bierne
opstartes efter vinteren. Dette
afholdes som webinar ved Else og
Susanne. Nærmere detaljer findes
på hjemmesiden: www.vejlebiavl.dk

Begynderkursus (22 Marts)

Hvis du kender nogen, som har lyst til at
lære mere om biavl, så tøv ikke med at
prikke vedkommende på skulderen, for
der afholdes igen begynderkursus ved
Susanne og Else :-)

I år bliver det ikke afholdt virtuelt og
starter allerede 22. marts

Find mere info her:

www.vejlebiavl.dk

https://www.facebook.com/vejlebiavl
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Dansk Biavlskonference (12-13 marts)

I år er det muligt, til forskel fra sidste år, at mødes fysisk med andre
biavlere på Dansk Biavlskonference, som afholdes på:

Vingsted Centret,

Vingsted Skovvej 2,

7182 Bredsten

Undersøg de mange planlagte aktiviteter her:
https://www.biavl.dk/medlemmer/biavlskonference/

HUSK TILMELDING !

D

https://www.biavl.dk/medlemmer/biavlskonference/
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Aktivitetskalender for 2022
Opgave og dato Nærmere beskrivelse

Deltagere i opgaveløsningen
Tidspunkt
Bemærkninger.

Ansvarlig

Kom godt i gang (for sidste års nybegyndere +
andre)

Webinar 8. marts 2022 Else/Susanne

Forårsmøde 6. april: foredrag om dronninger
Af dronningeavler Ivan Nielsen

Peter

Begynderkursus 22. marts 2022 Else/Susanne

Fortsætterkursus 2 x i april forventningsafstemning
med kursister, start på selve kursus 3.
maj 2022

Peter/Bjarne/Otto/Anders

Slynger/presse m.m. til udlån til medlemmer Fortsat behov for at håndtere dette.
Tilmeldingsprocedure Anders.

Anders

Skolebigården Otto/Peter/Mette
Facebook/Instagram 1 gang pr. uge Susanne/Lena
Aulum Biavlscenter (åben hus) Afventer.
Swienty (åben hus) Afventer.
Åben Bigård Begynder/fortsætter.

Peter vil gerne vise egen bigård til
begynderholdet.

Bjarne

Kursus i honningbehandling Midt juni (begyndere) Else
Vokshuset udlevering af glas mv. Peter
Jordbær&Honning dagen Sidst i juni (forventeligt 18. juni). Else

er koordinator og Susanne er
presseansvarlig.

Else/Susanne/Bjarne/Otto
/Peter/Mette

Vokshuset foder, varroa mv Peter
Sensorik (en kursusdag) Efteråret 2022 Bjarne/Mette
Afslutning i skolebigården Peter
August/september tur Bjarne
Naturens dag Else/Lena/Peter/Kurt
Vokshuset udlevering af vaskede tavler og
voks.

Peter

Oxalsyreudlevering 1. gang Anders/Kurt/Otto
Generelforsamling inkl. honningbedømmelse 1 november 2022. Susanne er

presseansvarlig
Peter

Oxalsyre 2. gang (Gløgg&syre) Anders/Kurt/Otto/Else/Le
na

Julekalender/adventskalender Undersøge mulighed for at lave
julekalender til medlemmernes
honning.
Aktivitet skal igangsættes inden
forårshøsten.

Mette

Medlemsundersøgelse Spørgeskema (survey) sendes til alle
medlemmer med det formål at få
belyst hvilke aktiviteter
medlemmerne ønsker at der er i
vores forening. Spørgeskema
etableres i efteråret.

Mette
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