
 
FORMANDENS KLUMME 

Så er sæsonen næsten afsluttet – og selv bierne er efterhånden ved at være klar over det. De har ellers 

fløjet jævnligt helt hen sidst i Oktober, på de dage hvor vejret har været til det. Der er forhåbentlig 
indfodret alle steder, og kun den sidste 
varroa behandling med oxalsyre udestår. 

Jeg selv har haft min første bisæson, som 
jeg har drømt om siden jeg i 80’erne gik 

med en kammerat som havde to trugstader. 
Mit første stade købt af et andet medlem gik 
hen og blev til tre sidst på sæsonen. Det 
første var ved at sprænges af bier og blev 
delt, og samtidig købte jeg en lille familie 

fra skolebigården. Det har på alle måder 
indfriet forhåbningerne til oplevelser og 
udfordringer,- nå ja måske lige undtagen 
honninghøsten. Dér holder jeg fast i min 

amatørstatus og vejret. Det er næppe 
biernes skyld!   

Sommeren har været blandet for os alle, og 
hen mod sommerslyngningen var der 
knebent med nektar at samle flere steder i 
landet. Honningmeteret på stadevægt.dk 

taler sit tydelige sprog. Mange har måtte 
fodre i August og enkelte fik slet ikke høstet 
efter forårsslyngningen. Skolebigården 

lykkedes med at levere ca. 190 kg honning i 

år, bestemt ikke en rekord. Det primære 
formål er nu også at kunne udveksle 
erfaringer og oplære nye biavlere. Peter og 
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Trænger dine bier til forårsfoder?
Apifonda i 2,5 kg pakker og 15 kg pakker

Rammer i 1. klasses 

kvalitet produceret 

i Danmark

Køb din begynderpakke 
i Bihuset for 3700,- kr.

Bistade i styropor med 
4 magasiner og dækplade

Til varroabekæmpelsen
- vælg mellem

1 dronning-gitter

1 røgpuster

1 bibørste

1 spidssi 
med stativ

1 stadekniv

1 bi-jakke med 
hat og slør

1 skrællegaffel

Begynderpakken indeholder

1 par gummihandsker
med manchetter

50 rammer til 
bistadet 

96 honningglas
(8 kasser á 12 stk.)

1 rulle tråd
til rammerne  

5 kg vokstavler
til at sætte i rammerne

1 æske blåstifter  
(til at sætte tråden fast 

med i rammerne) 

50 færdigtrådede rammer 

eller

Rammer - vælg mellem:

+
+

1 stk. krämerplade 1 stk. Nassenheider-
fordamper

2 bakker 
Apiguard 

Se det store 
udvalg i web-

shoppen!

Bestil dine bifamilier nu!
Vi har overvintrede bifamilier på 6 rammer 

med dronninger fra 2015 fra Avlerringen.

Fås i 12x10, Lav Normal og Langstroth 

Pris: 1400,- kr.



 
Joan lykkedes med at gøre det til en rigtig god oplevelse for os nybegyndere, og det er også mit 

indtryk at de mere garvede har haft fornøjelse af at udveksle synspunkter og overbevisninger mens 
2.års uddannelse og dronningeavlen har gået på. En stor tak til Peter, Joan, Martin, Jørgen for det, og 
også tak til alle jer andre som har bidraget til liv og samtale i bigården. 

Og så fik jeg jo rodet mig ud i at blive 
formand for foreningen – nok kongerigets 
mindst erfarne ud i bier! Det er min 

ambition at løfte opgaven til medlemmernes 
overvejende tilfredshed,- der er i hvert fald 
en stærk forening og et sundt afsæt at bygge 
på, og en god og arbejdsom frivillig 

bestyrelse som kommer til at udgøre kernen 
i foreningens virke igen i 2017. Mange andre 
frivillige har også stillet op gennem 2016 for 
foreningens virke. Mere af det ;-). 

Foreningsarbejde lever og ånder ved 
frivilliges indsats. Og skal det være rigtig 

godt skal vi have medlemmerne på banen 
også! Både med aktivitet, ris og ros til de 
valgte undervejs, og med ideer og initiativer. 
Det er jo unægtelig svært at læse tanker, så 

kom frem med det i ønsker eller har lyst til at se ske! Jeg kommer til at spørge meget (det klæder jo 

også en amatør), mest af alt for at du kan påvirke foreningens arbejde direkte; det er jo netop 
medlemmernes forening! 

Nu vil jeg følge årstidens råd (faldt over KABF’s vokstavlen.dk/aaretsgang.pdf) og gå mod mit vinter 
(bi-)hi. Bladre lidt på DBF’s hjemmeside og i Eigil Holms bog, og overveje grundigt hvor mange nye 
tavler der skal laves. - Og måske lige nuppe en honningmad mere... og længes mod solskinsdage med 

blomsterflor og summen.  

FLYVEBRÆDTET  -  NY VIN PÅ DEN GAMLE FLASKE 

Bestyrelsen har besluttet at slippe tanken om et trykt medlemsblad fremadrettet. I stedet vil 

Flyvebrædtet blive fremsendt pr E-mail ca. 4 gange om året. Derudover vil Facebook gruppen 
Frederiksborg Biavlerforening Hillerød blive benyttet til mere løbende information og dialog, 
ligesom hjemmesiden hvor de seneste versioner af Flyvebrædtet også vil være at finde. Vi har enkelte 
medlemmer uden regelmæssig digital adgang, dem tager vi derfor hånd om på mere fysisk vis! 

Nyhedsbreve har et evigt behov for nærværende og relevante indslag,- det er her DU, kære medlem, 

kommer i rampelyset! Hjælp os med at give ”de andre medlemmer” noget at tygge på og glædes over,- 
du kan være så heldig at de måske returnerer tjensten!  



 
 

-og så et lille glimt fra foreningens arkiver;- 

fundet trykt på bagsiden af en faktura fra en 
elektriker, såmænd! Bemærk den dejlige lille 
stavefejl ;-) 

 

 

 

NYT FRA  BESTYRELSEN 

Efter årets generalforsamling (se referat under aktiviteter på hjemmesiden) er der afhold første 

bestyrelsesmøde 20 oktober. Se evt. hvem vi er på hjemmesiden. Hovedparten af de faste 
arbejdsopgaver for 2017 er fordelt, og vi er i gang med planlægning af det kommende års 
undervisning.  

Bestyrelsen har (som nævnt på generalforsamlingen) besluttet at undersøge muligheden for at 
udskifte vores store 6-solds motorslynge med et par mindre, som bedre passer til foreningens behov 
og vilkår. Vi vil også meget gerne se på mulighederne for at bedre foreningens fysiske forhold vedr. 

rindende vand, toiletfaciliteter og slyngerum. Har du erfaring med dialog med kommunen, søgning af 
fondsstøtte eller blot andre løsningsideer hører vi meget gerne fra dig!  

Der har indsneget sig en fejl i den skriftlige fremstilling af budgettet for 2017, som fremlagt på 
Generalforsamlingen. Dette er korrigeret af Bestyrelsen på hjemmesiden: I det fremlagte budget er 
forslået afsat 20.000kr til ”udgifter i skolebigård”. Dette er bla argumenteret under mødet med 

ekstraordinært behov for udskiftning af vores store slynge. Men da sædvanlige udgifter jvf. 2016 
regnskab overstiger 20.000kr er dette ikke nok. Det forventes således at ”udgifter i skolebigård” 
samlet bliver i størrelsesordenen 30-40.000kr, og det budgetterede overskud på 10.950kr bliver til et 
forventet underskud på op til 10.000kr. I parentes bemærket svare dette supplerende på spørgsmålet 

”hvorfor genererer foreningen overskud?” som blev stillet på Generalforsamlingen. Det tilstræbes at 

have midler til ekstraordinære ting, men at beløbene jævner sig ud hen over årene, uden at der bygges 
formue. 

Bestyrelsen pusler også med et par vinterarrangementer, tid og indhold følger.  

  



 
FORMANDSMØDE I DBF 

Der blev afhold formandsmøde i DBF Lørdag 29/9 i Ejby-hallerne på Fyn, Preben og Søren deltog for 
FBH. Ud over orientering om foreningens arbejde var temaet frivilligt arbejde, hvor Esben Danielsen 
delte ud af sine erfaringer fra Roskildefestivalen. Kernen i hans foredrag var at skabe plads til 

hinanden, både i vores forskellige opfattelse af hvad der er ”rigtigst”, hvad man er god til og hvor 
meget tid man har. Også at lave plads til nye kræfter parallelt med ”tordenskjolds soldater”, så alle 
kan komme til og ingen bliver slidt op. Et rigtig godt budskab som vi håber at komme til at bruge.  

Foreningens arbejde dækker mange interessante emner. Det kan være der bliver et indlæg i næste 
nummer med en oversigt om denne del. Dog skal højdepunktet nævnes; den internationale 
konference Apimondia som afholdes hvert andet år, skal vælge lokalitet for 2021 her næste år. DBF vil 

i samarbejde med Wonderful Copenhagen (som tager den økonomiske risiko) lave et oplæg, i håb om 
at få begivenheden til København. Se dét bliver spændende!  

NOVEMBER KONKURRENCE: ÅRETS BEDSTE BIFOTO 

Samvær i biavlerforeningen kan også lede til små fællesskaber omkring andre interesser. En af disse 
kunne være fotografering. Derfor inviteres i hermed til at deltage i en konkurrence om det bedste bi-
relaterede foto. Fotos og gerne en kort ledsagetekst sendes til formanden på s-prim@hotmail.com, 

senest 30. November 2016. Vinderen findes ved votering blandt mindst 3 medlemmer fra bestyrelsen, 

og præmieres til afslutningen lørdag 10 December når vi mødes i klubhuset til æbleskiver og oxalsyre 
udlevering.  

Betingelser for deltagelse: Fotografen skal være medlem af foreningen, 

og rettigheden til fotos skal være ejet af den pågældende fotograf. 

Fotos skal være digitale eller fremkaldte, og er de redigeret (fotoshop 

el. .lign.), skal det fremgå. Foreningen har efterfølgende retten til at 

bruge indleverede fotos på foreningens digitale materialer, i helhed 

eller udsnit, mens fotografen stadig har ejerskab til sit foto og kan 
disponere over anden anvendelse.  

 

 

MJØDBRYGNING 

Den 13 oktober det herrens år 2016 mødtes vi i biavlerforeningen til brygning af denne herlige drik 

mjød, 6 fremmødte og med 16 kg af vores fine skolebigårdshonning. Honning der undervejs blev til 
ca. 12 kg, da spanden sprang, ups! 

Ud af mange opskrifter valgte vi en fra hjemmeproduktion.dk hvor vi ikke koger honningen, ud fra 
holdningen at bevare så mange gode egenskaber og smag, som muligt. De mange andre opskrifter der 
for eksempel er at finde på biavl.dk bruger at koge honningen, og det har to biavler jo mindst tre 

holdninger til. 



 
Man kvæler uønsket vildgær med svovl, og 

brugte vi en vingær Bioferm Champ, der har en alkoholtolerance på 17 %.
krystalliseret, og så forstå man alligevel 
det letter opløsningen. Vi der imod
16 kg honning klump ikke sådan lige opløses af sig selv, husk derfor at skr
nemmest og måske bedst når honningen er flydende.

Så derfor: Alle der ønsker lidt af foreningens mjød 
kalenderen. Vi forventer at flaske mjøden torsdag den 12 januar. Så er den klar til sommer.

Med venlig hilsen,  

Jørgen 

  

kvæler uønsket vildgær med svovl, og kan derefter styre gæringen med en kultiveret gær

brugte vi en vingær Bioferm Champ, der har en alkoholtolerance på 17 %. Nu var vores honning jo 
alligevel hvorfor mange opskrifter bruger det 

Vi der imod, har pisket og tæsket honning og vand plus spand i stykker, da en 
16 kg honning klump ikke sådan lige opløses af sig selv, husk derfor at skrive det bag øret, mjød laves 
nemmest og måske bedst når honningen er flydende. 

Vi fik løst opgaven med brutal kraft, og tilsat 

honningen til 30 liter vand, og der efter tilsatte vi 
fire gram svovl og gærningssaltet for at sterilisere 
før vi tilsatte vores Bioferm gær.

Mjøden starter med at massegære/stormgære i ca 
fem dage, derefter er mjøden omstikke

beholder med gærlås så 
gæringen kan undslippe 
Den bliver omstukket nå der er mere end 1 min 
mellem boblerne der undslipper gærlåsen.

Næste møde over mjøden
november kl 19:30. Her vil vi o

på vores foreløbige bryg
er velkomne! Se Facebooksiden eller hjemmesiden 
vedr. tilmelding. 

Senere skal mjøden klares ved at sætte den på køl i 
6-7 dage ved 2-3 grader. Der tilsættes 
aromaenzymer, og så er der ikke langt til at 

skal på flaske. 

 

foreningens mjød bør finde nogle egnede flaske
i forventer at flaske mjøden torsdag den 12 januar. Så er den klar til sommer.

med en kultiveret gær. Her 

Nu var vores honning jo 
det det at koge honningen da 

pisket og tæsket honning og vand plus spand i stykker, da en 
ive det bag øret, mjød laves 

Vi fik løst opgaven med brutal kraft, og tilsat 

honningen til 30 liter vand, og der efter tilsatte vi 
fire gram svovl og gærningssaltet for at sterilisere 

Bioferm gær. 

Mjøden starter med at massegære/stormgære i ca 
fem dage, derefter er mjøden omstikkes til gærings 

beholder med gærlås så kuldioxid trykket fra 
gæringen kan undslippe uden at luft trænger ind. 
Den bliver omstukket nå der er mere end 1 min 

em boblerne der undslipper gærlåsen. 

over mjøden bliver torsdag den 17 
er vil vi omstikke og smage 

bryg. Så kom og vær med, alle 
er velkomne! Se Facebooksiden eller hjemmesiden 

klares ved at sætte den på køl i 
3 grader. Der tilsættes 

g så er der ikke langt til at den 

flasker frem, og sæt kryds i 
i forventer at flaske mjøden torsdag den 12 januar. Så er den klar til sommer. 



 

 

 

VINTERINSPIRATION 

Med udsigt til ro på bigårds-fronten er det rart at have noget beslægtet at fordybe sig i. Fra det 
uendelige internet kan man foreslå at følge Pinterest (www.pinterest.com , søg feks på ”bees”).  
Biavl.dk har også en masse spændende materiale liggende frit. Eller måske var det noget med en god 

bog; ”Summen over Engen” af Dave Goulson (anmeldt i oktober nummeret af Tidsskrift for biavl). Du 
kan også reklamere for dit honningsalg via www.vi-elsker-honning.dk. Kom selv på flere gode ideer og 
del dem gerne på vores Facebook gruppe eller send en mail til formanden på s-prim@hotmail.com . 
Så ryger det i nyhedsbrevet. 

 

  

TLF . 24 404 808

Turis tkørse l i nd - og u dland

ALTI D FRISK  M ED PRISEN



 
AKTIVITETSKALENDER 

Mjødbrygning - Torsdag 17/10. Næste trin i vores mjødbrygning er omstikning og prøvesmagning. 
Det foregår kl 19:30, hos Jørgen på Rørmosevej 10 i Farum. På et tidspunkt skal vi tappe på flasker, 
men der går lidt endnu. Følg med i processen på vores Facebookside Frederiksborg Biavlerforening 

Hillerød. 

Oxalsyre og Æbleskiver - Lørdag 10/12 har vi traditionen tro en hyggelig afslutning på året, over 
bla. Æbleskiver og afgørelse i fotokonkurrencen. Samtidig er der udlevering af oxalsyre til foreningens 
medlemmer. Mere info følger op til… 

Næste bestyrelsesmøde - Torsdag 23/2. Har du ideer, forslag eller emner som bør behandles så 
kontakt et bestyrelsesmedlem! 

 

 

På foreningens vegne, Søren 

 

--- oOo --- 


