
Velkommen til sommerens aktiviteter i skolebigården 2020 
Der er møde i skolebigården ca. hver 10. dag hele sommeren igennem. På møderne vil der være en gennemgang 
af hvad der sker i bifamilierne her og nu. Du vil få mulighed for selv at håndtere bierne under kyndig vejledning af 
erfarne biavlere. I skolebigården har vi handsker til brug herfor, men tag gerne selv en bidragt med. 

Det er svært at sætte indhold på de enkelte datoer, da udviklingen i bifamilierne er meget afhængig af hvordan 
sæsonen udvikler sig. Vi vil derfor bestræbe os på at udsende en mail ca. en uges tid før hvert møde og lave 
opslag på vores Facebook side hvis vi kan se at der vil være et aktuelt stykke arbejde der skal udføres på det 
komme møde fx pakning af kielerkasser til parring af dronninger, lave aflæggere /småfamilier og lave vinterleje 
vil vi selvfølgelig skrive det. 

 

 

Det er vigtigt at nybegyndere følge med så meget som muligt for at få en god fornemmelse for det praktiske 
arbejde med bierne. 
Vi hører gerne hvis du har et aktuelt problem, så vi kan prøve at løse det i fællesskab og være behjælpelige med 
gode råd. 
Yderligere info: Lene Svenningsen – 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com 

Søndag 26. april 2020  kl. 10 Opstart i skolebigården. Vurdering af familiernes 

   størrelse, rengøring af stadebunde og tilsætning af 

   dronetavle. 
Søndag  3.maj 2020 kl. 10 Skolebigården 
Onsdag 13.maj 2020 kl. 19 Skolebigården 
Søndag 24.maj 2020 kl. 10 Skolebigården 
Onsdag 3. juni 2020 Kl. 19 Skolebigården 
Lørdag 13. juni 2020 Kl.   8 Honningslyngning. Fratagning af honningtavler i 

skolebigården kl. 8. Derefter kører vi til Knud, 
Strandvejen 3, Rønde hvor foreningen er vært med 
kaffe og rundstykker inden vi begynder at slynge 
honningen. 

Onsdag 24. juni 2020 kl. 19 Skolebigården 
Søndag 5. juli 2020 kl. 10 Skolebigården 
Onsdag 15. juli 2020 kl. 19 Skolebigården 
Søndag 26. juli 2020 kl. 10 Skolebigården 
Søndag 2. august 2020 kl.   8 Honningslyngning. Fratagning af honningtavler i 

skolebigården kl. 8. Derefter kører vi til Knud, 
Strandvejen 3, Rønde hvor foreningen er vært med 
kaffe og rundstykker inden vi begynder at slynge 
honningen.                                                                               
Fodring af bierne 1. gang kl. 19 i skolebigården 

Onsdag 16. august 2020 kl. 19 Skolebigården. Myresyrebehandling mod varroa 
Gennemgang af oxalsyrebehandlingen. 


