Vi starter nu på en ny sæson i Biavlerforeningen
for vore nybegyndere, og vi håber at i vil få glæde
af at lære om biernes forunderlige liv i skolebigården,
på Bakkegården, Løvbakkevej 30. 7400 Herning

12. juni kl. 18.00

De første kan måske modtage deres nye bi-familie.

Mandag

Praktiske oplysninger:

Lærerne: Jette Mogensen (J + ? ) Poul Vestergaard (P + ? )

Velkomst og opstart. ( P + ? )

Aftenen starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 21.00 inkl. kaffepause.

Præsentation af bestyrelse, undervisere, programmet mv.

OBS. Fra den 30. maj mødes vi i skolebigården fra kl. 18.00

Lidt om bien, udvikling, anatomi, familien og bi-gården.

Mødested: Naturcenteret, Løvbakkevej nr. 32 - eller Bakkegården

Løvbakkevej 30

NB: Der serveres kaffe og kage den første aften.

Løvbakkevej 30. 7400 Herning, undtaget den 16. maj.

18. april kl. 19.00

Hvor skal bierne bo og lidt om biavlerens udstyr.

Husk vi skal både være inde og ude, så medbring praktisk tøj / bi-dragt.

Årets gang i bi-gården - Foråret ( J + ? )

Der kan lånes (bi-slør og handsker) i begyndelsen.

Bisygdomme og biplanter. ( P + ? )

Medbring selv kaffe eller andet til aftenens pause, samt papir til notater.

11. april kl. 19.00

Tirsdag
Bakkegården

Tirsdag
25. april kl. 19.00
Tirsdag
2. maj kl.19.00

Biernes produkter + årets gang i bi-gården - Sommer ( J + ? )

Tirsdag
9. maj kl. 19.00
Tirsdag
16. maj kl. 19.00
Tirsdag

Deltagerbetaling:
Det centrale bigårdsregister + forberedelse af egne

Prisen for hele kurset er 1 års medlemskab af Danmarks Biavlerforening på

materialer til der kommer bier. ( P + ? )

725 kr. + lokal-medlemskab på 170 kr. i alt 895 kr. Hvis der er flere i samme husstand

Besøg hos materiale forhandler kl. 19.00

som deltager, betaler de næste 170 kr. til Herning og Omegns Biavlerforening.

Nærmere information følger.

Betaling Nordea konto 9624 3485 985 661. Eller på MobilePay 18833.
Medlemsskabet gælder fra den 1 januar til den 31 december, og det giver ret

23. maj kl. 19.00
Tirsdag

30. maj kl. 19.00
Tirsdag

Honningbehandling + årets gang i bi-gården - Efterår ( J + ? )

til en spec. pris på begynderpakken, og et månedligt tidsskrift for hele året.

Det er så samtidigt afslutningen på den teoretiske del af

Der udleveres en lille bi-familie med dronning fra 2023 ved kursets afslutning.

undervisningen.

Bi-familien kan blive stående i skole-bigården til den 28. august hvor den

Skole - bigården er åben for nybegynderholdet

varroa behandles med myresyre en uge tidligere.

fra kl. 18.00 til 21.00 efterfølgende hver mandag.

Bi-familien passes og fodres af nybegynderen.

Vi afholder loppe / bytte marked og auktion.

Klik ind på: www.herningbien.dk

MobilePay nr. 18833

Foreningen forbeholder sig ret til at ændre i programmet.

Støt vores annoncører, de støtter os!

2023 Program for nybegyndere

Foreningens bestyrelse:

Alt til biavl og biavlere
Begyndere, øvede og rutinerede
 Kom ind og se vores udvalg af biavlsudstyr og maskiner.
 Vi har mange typer glas og emballage.
 Voks i mange forskellige mål. Ambrosia foder.
 Vi sælger også dronninger : celler, uparrede og parrede
 Mangler du en Bifamilie? - den klarer vi også.
Åbningstider:
Mandag—torsdag 9:00—16:30
Fredag9:00—18:00
Lørdag, SøndagLukket

Buntmagervej 18, 7490 Aulum. Tlf. 96412100 info@aulumbi.dk. www.Aulumbi.dk

Billeder fra foreningens skole-bigård i Løvbakkerne (foråret 2019)

Formand
Svend Ebbensgaard
Jeppe Aakjærs Vej 26
7400 Herning
Tlf. 21211858
svend.ebbensgaard@outlook.dk
Næstformand
Niels Peder Kiilerich
Kjærgaardsvej 16
7451 Sunds
Tlf. 21666905
npkbiavl@gmail.com
Kasserer
Karin Bonde Nielsen
St. Fjelstervangvej 15
6920 Videvæk
Tlf. 50830671
karinbondenielsen@live.dk

Sekretær
Jytte Gildbjerg
Fejsøvej 2
6973 Ørnhøj
Tlf. 61719722
jyttegildbjerg@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Nikolaj Nielsen
Kollundvej 70
7400 Herning
Tlf. 26733095
vnnielsen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ole Madsen
Sammelstedvej 17
7400 Herning
Tlf. 26287730
ninioles@outlook.dk

Husk rengøringsdag lørdag den 1. april 2023
Lørdag den 7 april 2018 var der traditionen
tro rengøringsdag i Herning og Omegns
Skolebigaard med alt forefaldende arbejde.
Der bliver virkelig gået til den med rengøring
og klargøring af alt bimateriel. Så nu er bisæsonen klar til at begynde.
Dagen startede med kaffe og rundstykker, og
dagen sluttede med efterfølgende servering
af gule ærter med tilbehør.

