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Nyt fra bestyrelsen
Af formand Hans Janstrup

Så er Dyrskuet vel overstået. Med hjælp fra 24 af vore medlemmer fik vi et
gnidningsfrit forløb, hvad I kan læse om i et indlæg i bladet.
Ud over det har der været flere aktiviteter siden sidst.
Som tidligere fortalt havde vi et spændende besøg fra Litauen, vi har haft
bigårdsåbning, der har været afviklet kursus for erfarne biavlere og foreningen
har i samarbejde med Roskilde Kommune været med til at etablere en bigård i
Roskilde Ring.
Vi blev opfordret til at være med til at gøre noget for at give kommunen et
grønnere image. Forslaget var at vi etablerede en bigård og kommunen stod for
den pratiske del med indhegning og oplysning. Efter en større research hvor
Ejlif og jeg havde en del møder omkring placering fandt vi til begge parters
tilfredshed området i Roskilde Ring. Kommunen lavede en rigtig flot og solid
hegning, og Ejlif stillede 2 af sine stader op.
Bigården blev indviet af 2 repræsentanter fra kommunen, borgmester Joy Mogensen og fra klima- og miljøudvalg Jonas Paludan.
Vi kommer i bigården ca. en gang om ugen, Tidspunktet annonceres på en
orienteringstavle ved bigården. Alle kan komme og se os arbejde med bierne og
stille spørgsmål, så de kan udvide deres viden om bier. Vi har også haft et bestilt
besøg af 0.A fra Himmelev Skole, hvor nysgerrige børn fik sig en oplevelse.
Vi har ind til videre været forskånet for hærvæk mod bigården og kan så håbe at
dette fortsætter!
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Åbning af skolebigården 2016
af Sten Legène

Den 19. april åbnede skolebigården, men traditionen tro tændte vi først grillen
den 3. maj. Vi havde til den anledning fået færdiggjort overdækningen imellem
containerne, så vi i tilfælde af mindre godt vejr kunne trække i tørvejr. Vejret
var nu ganske godt og der kom så mange medlemmer, at en tidligere formand
udtrykte ”Så mange mennesker har jeg sku aldrig set her i skolebigården på en
gang.”
Aftenen blev startet med et besøg i staderne. Der er desværre ikke så meget
gang i bierne i skolebigården, som der plejer at være. Årsagen ligger muligvis i,
at der i skrænten mod banen har været nogle kæmpemyrer, som har muntret sig
i vores stader.
Efter besøget i staderne, var grillen blevet varm. At bierne holder sig lidt tilbage, er heldigvis ikke nok til at holde medlemmerne tilbage. De mange fremmødte gik ihærdigt til pølserne og vi fik indviet den nye overdækning. En rigtig
hyggelig aften.

Bigårdsbesøg hos Mogens Mundt
af Michall Cadovius

Den 13 august 13:30 - 16:30, er der mulighed for at besøge Mogens Mundt.
En del medlemmer kender Mogens, og køber deres dronninger af ham.
Mogens har tilbudt en rundvisning hvor han vil fortælle om hans udvidede
hobbybiavel. Han vil forklare om året i hans biavel, og der vil selvfølelig være
rig mulighed for spørgsmål.
Dertil servere Mogens os kaffe og et stykke kage.
Vi håber på stor tilslutning om dette arrengment, og du bedes tilmælde dig på
ved Michall: michall@wetouch.dk
Mogens Mundt, adr.: Højbodalvej 25 A, 4295 Stenlille.

Giv os dit bedste

Vær med til at gøre Honningmagasinet bedre.
Send os dit bedste billede, en god historie eller bare
en god idé. Det vil blive meget værdsat.

Hilsen Redaktionen
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Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

Tegn din biavlsforsikring hos os!
- Vi har siden 1988 samarbejdet med Danmarks Biavlerforening

Biavlforsikringen dækker bistader med bifamilier
og den i bistadet værende produktion, nødvendigt
udstyr, dvs. tavler, magasiner, rammer, dronningegitre og pladegitre. Biavlsforsikringens dækninger gælder også for udebigårde overalt i Danmark:
Brand
Vandskade og oversvømmelse, når de
forsikrede genstande befinder sig i bygning
Tyveri, hærværk og skade forvoldt af
større dyr
Væltede træer og nedfaldne grene
Transport i eget køretøj af bistader til og fra
arealer med udebigårde
Transport af honning til aftager
Ondartet bipest, som omfattes af lov om biavl
(kan dog fravælges mod rabat i præmien)
Sprøjteskader, som ikke er dækket af anden
forsikring
Produktionsudstyr og lager af honning,
sukker, voks, emballage, etiketter mv. mod:
Brand, indbrudstyveri og vandskade
For momsregistrerede biavlere kan der
tillige tegnes Driftstabsforsikring
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www.garfors.dk

HOVEDKONTOR
Struergade 24, DK-2630 Taastrup
Tlf. +45 43 71 17 77 · Fax +45 43 71 36 16
www.garfors.dk · E-mail: gaf@garfors.dk
· Vi kan forsikre alle - også private - til konkurrencedygtige priser!
· ID-sikring mod identitetstyveri er gratis meddækket på Familiens Basisforsikring 2.
· I mere end 100 år unik service og produkter til jordens folk
Læs mere om os og biavlsforsikring på www.garfors.dk eller kontakt os på hovedkontoret
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GRABs begynderkursus for nye biavlere
og lidt til de erfarne
af Ejlif Larsen.

I de sidste år har der været en konstant deltagelse på begynderkurset på omkring 40 – 45 deltagere fordelt på aften og dagkurset. Det der kan ses i deltager
kredsen er at der er en tendens til at de bliver yngre og at der bliver flere piger
på holdet. (det er ikke længere ældre mænd der er biavlere).
Vores begynderkursus har ikke gennemgået den store ændring i de sidste år, der
er bygget lidt om på rækkefølgen af temaerne, og ”Lov om biavl” har fået mere
plads på kurset, ellers er der ikke foretaget noget nyt.
I evalueringerne, som generelt har været gode, har der været enkelte der har
rejst ønske om at bytte om på kurset så praksisdelen med arbejdet med bierne
i skolebigården blev taget først. Vi har dog stadig en tro på at det er vigtigt at
vide noget om honningbien, før man får stadekniven i hånden. Der er også
mange, der indser at meget af det som vi snakker om på teoridelen, først bundfalder sig undervejs i forbindelse med skolebigårdsarbejdet.
I forhold til begynderkurset arbejder vi i øjeblikket på at gøre det til en 2 årig
uddannelse, således at forårsarbejdet med bierne kommer med.
Herunder kunne relevante emner være omtale af hvornår man ser til bierne
første gang, hvornår og hvordan sikre man at bierne har foder nok, o.sv.
Vi har fulgt med i Danmarks Biavler Forenings tanker om kurser for ”Biavlere
3 +”. Biavlere der har haft bier i 3 år og som dermed kunne deltage i kurset
som kyndig biavler på Flakkebjerg. Det er ikke alle der tager den mulighed, det
er heller ikke noget krav, men vi har derfor afviklet et 3 afteners kursus hvor
flere elementer fra dette kursus er medtaget- det kan bl.a. lade sig gøre ved at
Per Kristiansen der underviser på Kyndig biavlerkurset, har stået for en del af
undervisningen.
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Besøg fra Litauen
af Sten Legène

Den 13. april rullede en bus med 40 -45 meget videbegærlige biavlere fra Litauen ind i vores skolebigård. De mange biavlere kom med godt humør og godt
vejr.
I bestyrelsen var vi godt klar over, at vi ikke kunne konversere de mange biavlere på deres modersmål, og vi havde ingen forhåbning om at de havde lært
dansk. Det bedste vi kunne tilbyde var en udvidet gang skoleengelsk. Det var
fuldt på højde med det vores gæster kunne præstere. Vi havde skubbet Michall
Cadovius frem i forreste linje og vores gæster havde tilsvarende fundet en ung
køn pige som talsmand / - kvinde.
Det viste sig at gruppen bestod af biavlere med alt fra 1 – 2 stader til over 400
stader, og de var meget interesseret i at se og høre om hvordan vi drev vores
skolebigård. Så, på trods af sprogvanskeligheder, blev der udvekslet mange
erfaringer.
Vi havde i dagens anledning tændt grillen og bød vores gæster på en pølse og
øl. Det med en pølse og en øl tog vores gæster ikke så bogstaveligt. De gik
alvorligt til værks og tømte fadene. Undervejs bidrog de dog til festlighederne.
De havde chokolade og noget drikkeligt, der var en del skarpere end mjød,
med, som vi skulle smage, ikke kun en gang men flere gange. Det var tydeligt
at de var i bus, men vi andre skulle jo køre hjem.
Efter de havde spist os ud af huset, steg de glade og veltilfredse på bussen og
kørte videre.
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Honningbier i Roskilde Ring
af Ejlif Larsen

GRAB blev i foråret kontaktet af Roskilde kommune, om vi var villige til at
indgå i et bi-enge projekt, vi svarede OK og Hans og jeg har haft møder med
forvaltningen for veje og grønne områder. Det har været en meget positiv
oplevelse at samarbejde med en biolog og en landskabsarkitekt i et projekt og
biodiversitet, hvor honningbien naturligt ville have sin plads.
Roskilde kommunes beslutning om at gøre en indsats for bl.a. honningbien
falder i god tråd med GRABs formålsparagraf at udbrede kendskabet til biernes
liv og betydning som bestøver
Vi så på kort, diskuterede mulige steder rundt om Roskilde, efter en tur rundt i
den tidligere motorbane Roskilde Ring, faldt valget på en placering lige bag ved
Comwell hotel.
Det var oprindeligt formand for klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune,
Jonas Paludan, der kom på idéen. Den fik han med inspiration fra det norske
kongehus, der har bistader i deres park i Oslo med stor succes for de omkringstående træer og den generelle højnede biodiversitet i området.
Bigården blev indviet af Borgmester Joy Mogensen og Jonas Paludan i fællesskab den 12. maj med presse og publikum til stede.
Der vil være en informationstavle ved bigården, der fortæller om projektet,
samt hvornår jeg eller Hans er der. I bigården har publikum mulighed for at se
hvordan vi håndtere bierne og de har mulighed for at stille spørgsmål.
Bierne er indkøbt hos Erling Bech og er naturligvis så fredelige som de bør være
når de skal kunne ses og vises frem til både store og små.
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GODE TILBUD TIL DIG
Køb 1960 glas med låg
for KUN 4018,- KR.
- og få dem fragtfrit leveret
(sendes fragtfrit til Jylland og brofaste øer)

Husk at du har mulighed
for at få pakket dine øvrige
varer oven på glassene, og
derved også få dem fragtfrit
leveret.
TAPPERNØJE SLYNGEN

DANSKE DRONNINGER JUNI 2016

4-solds motorslynge med midteraksel.
Pris: 7830,- kr.

Buckfast dronninger fra Avlerringen
Uparrede:
125,- kr.
Parrede:
375,- kr.

Fås også med håndsving med friløb
Pris: 4750,- kr.

TAPPERNØJE STADET

S
fra tad
91 etil
0, bu
-k d
r.

Fås i 12x10, LN og NM. Vælg
mellem grøn og hvid.
Stadet består af en meget
stærk bund med varroaskuffe og magasiner i den hårdeste type styropor.

4-SOLDS SAF SLYNGE

med friløb. En rigtig god
slynge til prisen 3615,- kr.
Kan også fås i en 3-solds
model til 3415,- kr.

Tag med 2 rustfrie tagclips,
dækplade og foderplade.
Stadet er meget rengøringsvenligt.

LUKSUS
SKRÆLLEBAKKE
med låg til afsætning af skrællede rammer. Bakken har
tappehane, så man nemt kan
tappe honningen ud til sidst.
Pris: 1305,- kr.

ØKONOMI SKRÆLLEBAKKE,
hvor hele bakken er fremstillet af
rustfrit stål.
Pris: 420,- kr.

Find alle varerne og gode tilbud på www.bihuset.dk

Åbningstider:
Man.- fre.......8-17
Lørdag......... 8-12
(Tirsdag lukket)

www.bihuset.dk

Heino Christiansen
Rødlersvej 11
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 53 22
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GRAB på dyrskue
af Sten Legène

Igen i år har Gl. Roskilde Amts Biavlerforening deltaget med en flot stand på
Roskilde Dyrskue. Vi havde fået en dobbeltstand lige ved indgangen i den hal
de kalder ”Spisekammeret & Madværkstedet”. Det var et godt sted, da alle, der
skulle ind i hallen, ikke kunne undgå at se vores stand. Dernæst havde vi stillet
det flotte udstillingsstade i plexiglas, som Boldvig har lavet, ud midt i gangforløbet. Det viste sig at være en rigtig god måde at fange folks opmærksomhed
på. Der var konstant mange mennesker omkring stadet, der gerne ville høre om
biernes spændende liv.
Der var også mange, der gerne ville smage den nyslyngede honning. Vi havde
medbragt 5.000 ispinde til brug for smagsprøver, og de blev alle brugt. Sidst på
søndag eftermiddag måtte vi knække de sidste pinde for at få nok indtil lukketid.
Der var 24 medlemmer, der havde meldt sig som vagter, og med få dobbeltvagter var alle hold pænt bemandet med 4 til 6 medlemmer på hver vagt. Til trods
for at vi var pænt bemandet kunne det engang imellem knibe med at vi kunne
følge med med skrælning, slyngning, tappe på glas og sætte etiketter på.
Helt igennem et vellykket arrangement og hvis vi kan opnå de samme gunstige
vilkår til næste år, deltager vi gerne igen.
Der skal lyde en stor tak til aller der deltog!
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Biinspektører:
slaenbjerg@gmail.com

Henrik Jensen

biwiwe@dbmail.dk

Eigil Jørgensen Wiwe

sven.branner@mail.dk

Sven Branner

friholt@mail.tele.dk

Henning Rossau Friholt

buckfast@buckfast.dk

Keld Brandstrup

ejbech@pc.dk

Erling Jensen Bech
Per Ejgil Kristiansen

kruthuset.biavl@yahoo.dk
hek@agrovi.dk

Henrik Jensen Kjelkvist
Betinna Woller

honning@honningpigen.dk

Kyndige biavlere i GRAB:
				
Susanne Hansen
Marianne Prosch Andersen
Carsten Dalbøl

		

Vigerslev alle 130 1. th., 2500 Valby

Telefon
51 59 32 26

Duevej 3 C, 2600 Taastrup

51 29 05 76

Lillegade 10, 2670 Greve

42 61 21 55

Lille Solhøjvej 8, 2640 Hedehusene

24 87 80 80

Gerhard Juul Kristensen

Landsbygaden 8. 2630 Seneløse

43 99 58 03

Henrik Ruø Jensen

Lidvænget 29, 2640 Hedehusene

46 59 16 42

Gadesvinget 6, 2670 Greve

40 57 84 73

Stig Nielsen

Hans Janstrup
Anders Lynge Nielsen

Østergade 38, 4000 Roskilde

51 22 56 04

Lars Henriksen

Tingerupvej 85, 4330 Hvalsø

46 40 96 12

Poul Letholm Nielsen
Knud Graaskov
Anders Lynge
Hans-Erik Germuth
Søren Toft Nielsen
Mogens Larsen
Carsten Jespersen

Rendebæk Strand 17, 4050 Skibby

51 18 22 21

Enghaven 33, Svogerslev, 4000 Roskilde

26 84 31 43

Østergade 38, 4000 Roskilde

51 22 56 04

Bakkedraget 18, 4000 Roskilde

31 55 24 68

Degnevænget 8, 4330 Hvalsø

50 24 73 73

Næstby Gade 23, 4300 Holbæk

24 85 12 24

Åbakkevej 9, 4130 Viby Sjælland

43 71 03 13

Pliehøjvej 6, 4130 Viby Sjælland

46 48 07 67

Søndergade 28, 4130 Viby Sjælland

46 14 03 98

Bjørn Kallenbach

Grøftevej 18, 4180 Sorø

57 84 80 08

Flemming Vejsnæs

Øbrovej 11, 4295 Stenlille

57 80 42 44

Michael Frandsen
Aage Nielsen

Mogens Mundt

Højbodalvej 25 A, 4295 Stenlille

24 89 30 46

Arnold Sørensen

Vilkestrupvej 2, 4623 Li. Skensved

56 16 90 36

Jens Chr. Gejl

Ølbyvej 179, 4623 Li. Skensved

56 16 97 32

Ejlif Larsen

Ramsøevejen 47, 4622 Havdrup

23 60 70 64

15

16

Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve

