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Nyhedsoversigt

1. Fortsætterkursus
2. Åben bigård
3. Søger bier til udlån
4. Udlejning af Slynge &
presse

5. Årets sommerudflugt
6. Ved Anlæget 14B
7. Vokshuset kommer 24. maj
8. Åbent hus hos Swienty
9. Billeder fra Forårsmødet

Fortsætterkursus
3. maj kl 19.00
Kurset tager med udgangspunkt i
teori og erfaring fat i de
problemstillinger en biavler kan
komme ud for.

Bemærk: Kurset foregår i
skolebigården

Åben bigård hos Else Volert
Else bruger lavnormal og norsk mål.
Hun vil begrunde, hvorfor hun
netop har valgt disse mål. Dertil vil
hun fortælle om interessante
hændelser i bigården. Sluttelig er
hun vært med kaffe og kage.

Åben bigård finder sted mandag 13.
juni kl. 19.00 på Hygumvej 66, 7300
Jelling.

Ingen tilmelding!
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Søger bier til udlån
Jeg søger efter en biavler, som har
lyst til at sætte bistader i min
frugthave. Jeg har ca 60 træer
bestående af æble, pære, blomme og
kirsebærtræer. Jeg bor ved Ågård
midt mellem Kolding og Vejle.

Med venlig hilsen
Mads Skov
Ågårdvej 38, 6040 Egtved
22295424
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Sommerudflugt 10. september
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag 10 september, hvor VBF afholder Årets
Sommeudflugt, som går til Brandbygegaard, Alrøvej 77, 8300 Odder.
Her bor Lone Vitus (også kendt som “Lone Landmand”) og Søren Kvist.
De driver et økologisk landbrug, med stor fokus på dyrevelfærd og bæredygtighed.
Fremstiller vin fra egne vinstokke, og dyrker grøntsager i så stor målestok, at man i
deres restaurant kan købe mad fremstillet af egne råvarer.
De har også bier, primært med det formål at bestøve frugttræer.
Tilmeldingsfrist og øvrige detaljer offentliggøres senere på året

Udlejning af slynger eller presse:
Der er mulighed for at leje (låne) 2 og 4 slot slynge, samt honningpresser fra
biavlerforeningen (Afhentning og aflevering foregår ved skolebigården, Skibetvej 137, 7100
Vejle)

Bemærk følgende vilkår ved leje af udstyret:
1) Man skal oprette sig som bruger, for at tilgå sin bestilling
2) Brug dette link: https://www.supersaas.dk/schedule/Vejle_Biavl/Slynge_udlån
3) Det er en fordel for foreningen at I aftaler afhentning og aflevering af slynger

og honningpresse tirsdage og torsdage.
4) Pris: 50 kr/pr. enhed/dag. Lejeperioden starter kl 19.00 og varer 24 timer
5) Husk mobil, da leje betales på stedet via MobilePay til kasserer Susannes mobil: 2676
7679.

Ved Anlæget 14B
Bestyrelsen har meldt VBF ind “Bygningen” - Vejle
Kulturservice, hvorved fremtidige møder, kurser med
videre kan afholdes i lokaler af forskellig størrelse til
fornuftige penge og med god service. Nærmere
information om stedet findes her: www.bygningen-vejle.dk
Adressen er Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle

https://www.supersaas.dk/schedule/Vejle_Biavl/Slynge_udl%C3%A5n
http://www.bygningen-vejle.dk
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Swienty holder Åbent Hus 7. maj
Hold selv øje med detaljer fra Swienty, hvis du har lyst
til at besøge dem til Husmessen kl 10.00 - 16.00.
Der er ikke en fælles event fra VBF. Se eventuelt mere
på facebook.com/swienty
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7 Vokshuset kommer i Skolebigården 24. maj kl 18.30
Hvis du ønsker at bestille varer (glas mv) findes der to muligheder

1) Send mail til Vokshuset info@fynskhonning.dk med din bestilling.
2) Brug deres webshop, hvor du skriver “Vejle” i kommentarfeltet.

Vær særlig opmærksom på følgene:
1. Brug pakkevejledning og indleveringsseddel. Se eventuelt
hjemmesiden

2. Hvis rammerne ikke pakkes korrekt og hvis rammerne bare efterlades
ved bigården uden aftale med Vokshuset BLIVER DE IKKE TAGET MED

3. Sidste frist for bestilling er 17. maj

mailto:info@fynskhonning.dk
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49 biavlere havde fundet vej til en spændende aften
om dronningekundskab med dronningeavler Ivan Nielsen,
der driver firmaet “Himmerlandske bier”. Det foregik i
“Bygningen” i Vejle. Vi blev klogere på biernes
specielle genetik, og ikke mindst hvordan vi kan
håndtere forskellige dronningeudfordringer hen over
sæsonen.

I pausen nød deltagerne kaffe, the og kager fra
“Bygningens” cageteria.
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På vegne af bestyrelsen i VBF
Lena Gravengaard
Benjamin Bach


