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Dansk Honning - Naturligvis

Lokal biavl

Fordele

Aktiviteter

Østfyns Biavlerforening har eksisteret i
over 50 år og rekrutterer især sine medlemmer på den nordøstlige del af Fyn – øst for
Odense og nord for E20.

I Østfyns Biavlerforening vil vi gerne hjælpe hinanden til at få mere ud af biavlen, og
det sker på flere fronter:

I biavlssæsonen mødes vi hver torsdag fra
kl. 16.30 i vores skolebigård. Her passer vi
bierne og nyder godt af hinandens erfaringer. Alt efter behov og ønsker forsøger vi
at arrangere kursus i dronningavl eller andre
emner.

Foreningen har i dag omkring 70 aktive
medlemmer samt en halv snes støttemedlemmer.
Vores aktiviteter har basis i vores skolebigård, som ligger på Vejlevangen 16 i Kerteminde.
Et væsentligt aktivt i foreningen er vores
fælles slyngerum. Her kan alle medlemmer
komme for at slynge eller presse deres honning under praktiske forhold og med godt
udstyr. Især for begyndere er det en stor
fordel at kunne komme i gang med at
behandle honning uden at skulle investere i
en honningslynge eller -presse.
Foreningens virke ligger naturligvis især
blandt biavlerne, men vi arrangerer gerne
besøg i skolebigården for enkeltpersoner
eller grupper med interesse for biavlen, og
vi er behjælpelige med afhentning af
bisværme.

•

Vi har en skolebigård, hvor både begyndere og erfarne kan lære af hinanden om
biavlen i praksis.

•

Vi laver begynderkurser og kurser i forskellige biavlsrelaterede emner.

•

Vi har et fælles slyngerum med godt
udstyr.

•

Vi hjælper begynderne i gang med den
praktiske biavl ved at tilbyde dem en
”biven”.

•

Vi laver fælles rammevask og vokssmeltning, så også den lille biavler kan opnå
de laveste priser.

•

Vi laver fællesindkøb af foder, glas og
myresyre – igen for at opnå de bedste priser.

•

Vi sørger for, at medlemmerne kan være
med i Danmarks Biavlerforening.

•

Vi laver arrangementer, hvor kendte og
ukendte fra dansk biavl kommer og
inspirerer os.

•

Vi hygger os.

Lidt før biavlssæsonen starter, går vi i gang
med et begynderkursus, og i samarbejde
med de andre biavlerforeninger på den
nordlige halvdel af Fyn arrangerer vi vintermøder, hvor nogle inspirerende foredragsholdere fra hele landet er gæster.
Om vinteren har vi desuden en studiekreds i
træ- og metalsløjd, hvor vi laver og reparerer materiel.
Af og til har vi også andre kurser, f.eks. i
dronningavl eller bolsjefremstilling.
Endelig deltager vi i forskellige arrangementer som for eksempel Fjordens Dag,
hvor vi oplyser om biavl generelt.

