
Nyhedsbrev august  2022 
 
Kopieret fra mail af 7-8-22 fra Peter Nissen 
 
…………………… 
 
 
Så lakker sæsonen mod enden, jeg håber, I har haft en god sæson.  
Vi høster honning i skolebigården på tirsdag sammen med vores meget aktive begynderhold og 
fortsætterhold.  
Vi har lige haft fornøjelsen at levere en bifamilie til Økolariets udstilling. Se den fine video 
her: https://www.facebook.com/reel/318554643750802/?s=single_unit 
 
 
Neden for lidt til kalenderen. 
 
8 august kl. 19 besøg hos Søren Grøn. 
Søren Grøn inviterer til "Vild med vilje" hvor han også vil vise sin biavl frem. Se vedlagte invitation. 
Søren oplyser, at hans kone har Corona, men hun har ikke været i birummet, og arrangementet i 
øvrigt foregår udendørs. Søren selv er testet og ikke smittet. 
 
30 august kl. 19 afslutning i skolebigården. 
Vi serverer som sædvanligt øl og pølser. Der kommer en særskilt indbydelse  med tilmelding 
senere. 
 
10 september besøg hos Lone Landmand og Søren Sørøver. 
Vi mødes hos Lone Vitus (Lone Landmand) og Søren Kvist.   
De driver et økologisk landbrug med forskellige dyrearter og et rigt udvalg af planter, buske, 
frugttræer og blomster. 
 
Adressen er: Alrøvej 77, 8300 Odder. 
Mødetidspunkt: Kl. 10.30. 
 
Vi får en rundvisning, en historie om dyrene og planterne, et foredrag, om hvorfor parret har valgt 
konventionel landbrug til fordel for økologi. De lægger vægt på bæredygtighed. 
Sideløbende driver de restaurant og stort set alt, hvad der serveres der, stammer fra råvarer af 
egen avl, 
Efter rundvisningen, som varer halvanden time, kan vi købe frokost og kaffe i restauranten 
formedelst 200 kr. pr person. 
Man kan også nøjes med kaffe plus kage, som koster 100 kr. pr person. 
Hvis man selv vil medbringe madpakke/kaffe er det ok. Den må bare ikke indtages på matriklen. 
Tag din ledsager med og inviter gerne en gæst eller to med. 
 
Rundvisning og foredrag betales af Vejle og Omegns biavlerforening. 
Vi håber på et godt fremmøde. 



 
Tilmelding: Senest mandag d. 6. september. 
Kan ske på mail: bhl@tuknet.dk 
eller sms: 40441207 ( Bjarne) 
Husk at melde dig til frokost eller kaffe, hvis du ønsker at deltage heri. 
 
11 september kl. 10 Naturens Dag i Skolebigården. 
Vanen tro holder vi Naturens Dag i skolebigården. Mange lægger vejen forbi og får serveret 
pandekager med flydende honning. Desuden kan de høre om bier og honning og biavl. 
 
Vi mangler hjælpere til at bage pandekager. Hvis du vil hjælpe så kontakt Else på telefon 30735819 
 


