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Nyhedsbrev
Vejle og Omegns Biavlerforening (VBF)

.

Glas og rammer - besked fra Vokshuset
Tirsdag 11, maj kl. 19.00 udleverer Vokshuset bestilte glas mv. i skolebigården.
Vokshuset har nu meddelt bestyrelsen, at de gerne vil tage tavler med retur til
vask. De vil dog kun komme herover med dem efter vask, hvis tilstrækkeligt mange
benytter sig af tilbuddet, ellers bliver det selvhenter på Vagtelvænget 7, 5610
Assens

Hvis du vil gøre brug af tilbuddet skal du følge Vokshusets pakkevejledning, som
findes her: Pakkevejledning_for_aflevering_af_rammer_og_voks_til_vask.pdf
(shopify.com)
og du skal udfylde og aflevere deres indleveringsseddel, som findes
her: Rammeindlevering2.pdf (shopify.com)

VBF vokser
Begynderkurset kører planmæssigt med 21
deltagere, som er undervist virtuelt.
Ventelisten er åben for kommende
kursister i 2022.
Fortsætterkursus afholdes næste gang
6. maj kl 19 hvor emnet er: Sværmhindring
og sværfanger
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https://cdn.shopify.com/s/files/1/0521/8651/3575/files/Pakkevejledning_for_aflevering_af_rammer_og_voks_til_vask.pdf?v=1612181851
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0521/8651/3575/files/Pakkevejledning_for_aflevering_af_rammer_og_voks_til_vask.pdf?v=1612181851
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0521/8651/3575/files/Rammeindlevering2.pdf?v=1618692114
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5Onsdag 19. juni afholdes Jordbær-Honning-Dag rundt om i
landet. VBF har boder på bl.a. Nørretorv og i Lindved. Der er dog
stadig brug for 3-4 frivillige. Hvis du kunne tænke dig at sælge
og fortælle om honning samt uddele smagsprøver med og uden
jordbær, så tøv ikke med at skrive til Else, som vil fortælle dig
om opgaven.
Benyt mobil: 3073 5819 eller e-mail til elsevohlert@live.dk

Åben Bigård 10. juni kl 19
Tirsdag d. 10. juni er der åben bigård hos Poul Thomsen. Bigården står i en
juletræsplantage og rummer 10-12 bifamilier. En meget velpasset bigård, som på
nogle punkter drives utraditionelt. Det vil værten give os et indblik i.

Adresse: Anneksvej 9, 8723 Løsning. Stedet kan være lidt svært at finde. Vi
sætter et skilt op på Frederikslystvej. Man bedes selv medbringe kaffe. Foreningen
sørger for brød.
Tilmelding nødvendig på telefon 40441207 til Bjarne Høj (gerne sms).
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 7.juni.

Udlejning af slynger eller presse:
Der er mulighed for at leje (låne) 2 og 4 slot slynge, samt honningpresser fra
biavlerforeningen (Afhentning og aflevering foregår ved skolebigården, Skibetvej 137, 7100
Vejle)

Bemærk følgende vilkår ved leje af udstyret:
1) Man skal oprette sig som bruger, for at tilgå sin bestilling
2) Brug dette link: https://www.supersaas.dk/schedule/Vejle_Biavl/Slynge_udlån
3) Det er en fordel for foreningen at I aftaler afhentning og aflevering af slynger

og honningpresse tirsdage og torsdage.
4) Pris: 50 kr/pr. enhed/dag. Lejeperioden starter kl 19.00 og varer 24 timer
5) Husk mobil, da leje betales på stedet via MobilePay. (Anders Toft Becks mobil

bruges som modtager af betaling: 6139 5059).
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https://www.supersaas.dk/schedule/Vejle_Biavl/Slynge_udl%C3%A5n
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På vegne af bestyrelsen i VBF
Benjamin Bach

Sommerudflugt 14. aug. 2021: Turen går til Barsø.
Barsø er en lille ø på 2,7 km2 beliggende i Lillebælt nordøst for Åbenrå.
Vi skal besøge dronningavler Tommy Thycksen, som driver en
parringsstation på øen. Efter besøget skal vi indtage medbragt frokost,
som kan ske i kaffehuset, hvis vi samtidigt køber kaffe og (kage) der.

Herefter er der åbent hus i øens eneste malkekvægsbesætning, 185
køer. Besætningen er økologisk ( hele øen er økologisk) . Besætningen
lægger mælk til 4 forskellige Barsøoste.

En vandretur øen rundt, 7 km, kan være en mulighed inden vi tager
færgen tilbage til fastlandet. Færgen kan medtage op til 24 passagerer.
( derfor gælder først til mølle princippet). Færgen sejler fra Barsø
Landing nær Løjt Kirkeby kl. 08.30. Overfartstid 15 min.

Tidsplan:
Orientering om bigården: 10-12
Frokost/kaffe: 12-13
Landbrug: 13-14
Fri (vandretur) 14-16
Afgang: 16
Da alt skal bestilles på forhånd er tilmelding nødvendig og skal ske
senest 5. aug. Kan ske på telefon: 40441707 eller på mail: bhl@tuknet.

Se mere på
www.ellumbiavl.dk
www.landbosyd.dk/nyheder/barso-osten-vender-tilbage
www.barso.dk/faergen
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http://www.ellumbiavl.dk
https://www.landbosyd.dk/nyheder/barso-osten-vender-tilbage

