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Adresser og telefonnumre: 
KABF’s bestyrelse 

Hjemmeside: www.vokstavlen.dk 
 

Formand: 
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  tlf. 3645 5717 
E-mail: willads@post.cybercity.dk 
 
Næstformand: 
Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby  tlf. 3647 1765 
E-mail: jlenghoff@mail.tele.dk 
 
Kasserer: 
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S  tlf. 3250 4390 
Giro nummer: 602 1158.  
E-mail: ullaviggo@gmail.com 
 
Sekretær: 
Svend Jacobsen, Skyttedammen 23, 2605 Brøndby  tlf. 3675 6089 
E-mail: asj@jacobsen.mail.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Fogt,  Skinderskovvej 59,  2730  Herlev  tlf. 4444 1817 
E-mail: ulla.fogt@get2net.dk 
 
Suppleant: 
Villy Kristiansen, Gemmet 1 st. Tv, 2400 København NV       tlf. 38284563 
E-mail: villy-jane@mail.dk   
 
Kontingent for 2010 er i alt 725,- kr (KABF: 55,- kr og  DBF: 670,- kr)Kontonr.:Regnr. 4865 
ktonr. 0006021158. Gironr. +1 (602-1158) 
KABF’s medlemsblad Vokstavlen udkommer 4 gange årligt.  
Deadline: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober. 
 
Lokalforening: Hvidovre Biavlerforening (HBiF) 
Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 3677 4677 
 
Mødeadresser: 
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag Landbohøjskolen,  
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium 3-21, 
Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C 
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre. 
Mødelokale HBiF: Byvej 98, (lokalet er i bygningen tv. for indkørslen) 2650 Hvidovre. 
Biavlerforeningen for København og Omegn: Mosetoften 35, 2600 Glostrup 
Gratis udlån af honningpresse og 3- og 4-solds slynge: 
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 3677 4677 
Leif Hansen, Krinkelvej 8, 2880 Bagsværd tlf. 4497 2257 
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Formandens hjørne 
 

 
Det nye år er godt på vej. Nogle få bier har været ude for at tømme sig – 
de fleste er nok ikke kommet tilbage i stadet på grund af kulden. Den 
første erantis har jeg også set, så det går mod lysere tider.  
 
Vi er lige kommet igennem et år af de helt store for biavlen i København. 
Det er ikke mange, der har klaget over, at de ikke fik noget honning sidste 
år. Som nævnt i beretningen i sidste nummer, så lå høsten over middel. Det 
betyder, at der har været brug for alt materiel. Alle rammer er formentlig 
blevet luftet, så der forhåbentlig nu også er blevet vasket og renset ud i 
gemmerne. Efter sådan et år er der behov for at planlægge den kommende 
sæson grundigt. Hvor meget materiel skal der være klar, hvis nu alt arter 
sig, og bierne får optimale vilkår for at hente nektar hjem? Som det ses af 
billedet nedenfor, kan der være stor forskel på familierne, men det kan 
også være aflæggere, der endnu ikke er kommet i gang.  
Jeg oplevede for første gang i sommer at skulle have 6. magasin på. Som 
det måske antydes, kom der ikke maling på. Men rammer skulle der til. 
Over 400 er der blevet vasket i år. Hvis I udvider ud over de 3 familier, der 
lige er til at overskue for de fleste, så skal I være opmærksomme på, at 

meget arbejde 
kun er sjovt, 
hvis 
materiellet er 
gjort klar her i 
vinterhalvåret. 
Når sæsonen 
er på sit 
højeste, så er 
der ikke tid til 
at lave ekstra 
rammer. 
Billedet er 
taget 14. juli 
en uge før 2. 

 VOKSTAVLEN 3



høst. Ved 3. høst blev materiellet genbrugt, så der var problemet ikke så 
stort. Men måden at få dette til at spille på, er altså at få sit materiel gjort 
klar nu i foråret. Vil du se billedet med farver kan du kigge på Facebook. 
 
Biavl er mange ting. I Apimondia, der er en global biavlerforening, har 
den tidligere præsident Asger talt for at styrke mangfoldigheden i biavl. 
Det prøver vi at give et indblik i her i vores lokale biavlerforening. Der er 
endnu en række møder i vinter. Først bliver der mulighed for at høre, 
hvordan der arbejdes med bier i Nordsjælland. Så er der et møde om 
botanik – og bier og blomster. I april kommer Eigil Holm, der har skrevet 
”Lærebog i biavl”, og endelig er der kursus for nye biavlere. Sideløbende 
er sløjdholdet i gang med at lave nyt materiel, og der bliver arbejdet i de 3 
skolebigårde på at gøre alt klar til et nyt ryk-ind af biavlere. 
 
Til alt dette arbejde er der også brug for din hånd. Er der et eller andet som 
du bare er god til, så er der også en plads til dig i vores forening. Vi skal 
have sommerturen lagt i faste rammer, der skal nok laves en sommerfest, 
når der er høstet, skal der røres honning, og det skal sælges, måske på et 
marked, og endelig skal der slås græs i mosen til sommer. Der er opgaver 
nok til alle. Meld dig til en fra bestyrelsen, hvis du har lyst til at bidrage. 
 
Endelig er der lige kontingentet, der skal betales. Det er heldigvis overstået 
for de fleste. Men vi er blevet en stor forening, hvor vi ikke kan nå at fange 
alle. Det er imidlertid vores hensigt at gøre det. Vi vil gerne finde et hjørne 
til alle biavlere i København, hvor de enten kan høste noget viden fra 
andre – eller selv give os andre lidt ny inspiration. Vi ses i det nye biår. 
 

/HWP 
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X i kalenderen 
 

Møderne afholdes i auditorium 3-21 på LIFE (Landbohøjskolen), 
Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C. Døren er åben fra kl. 19, men 
husk at komme i god tid. Yderdøren låses kl. 19.30. 
 
 
 
Tirsdag d. 9. febr. kl. 19.30 i auditorium 3-21    
Biavlerne Arne Henriksen og Annette Remerz fra Kronborg Vestre Birks 
Biavlerforening (Nordsjælland) kommer og fortæller om deres biavl. Arne 
er dronningeavler med hang til eksperimenter. Annette er biavler kendt fra 
Tidsskrift for Biavl, hvor hun for nogle år siden var månedens skribent.  
 

Søndag d. 7. marts kl.10.  
Første møde i Skolebigården. Se den samlede oversigt på s. 6 
 

Tirsdag d. 9. marts kl. 19.30 i auditorium 3-21.   
Bier og blomster. Botaniker Gunnar Rylander Hansen vil fortælle om, hvor 
det er vores bier flyver hen, når de ikke er i stadet. Der startes med bierne 
og blomsterne, men der kommer også noget om bestøvning og en hel 
masse botanik. 
 
Mandag den 15. marts 2010, kl.19.30  
Bemærk ændret adressse! på Avedøre Slettevej 19, Hvidovre. 
KABF`s Voksklub holder ordinær generalforsamling 
 
Tirsdag d. 6. april kl. 19.30 i auditorium 3-21.  
Kom og mød Eigil Holm, som har skrevet ”Lærebog i biavl”. 
 
Tirsdag d. 20. april kl. 19 i auditorium 3-21. 
Kursus i biavl starter. Se den samlede oversigt på s. 8. 
 
Lørdag d. 15. maj til og med lørdag d. 22. maj 2010. 
KABF’s Voksklub. 
BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning. 
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Lørdag d. 15. maj 2010, mellem kl.10.00 – 12.00. 
KABF`s Voksklub. 
Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til BIHUSET ved 
HBiF`s bigård, Byvej 98, Hvidovre. 
 
Mandag d. 7. juni kl. 19 på Solbjerg Kirkegård. 
Kursus i dronningeavl starter. Se den samlede oversigt på s. 11. 
  
Søndag d. 13. juni. Sommerudflugt. Nærmere oplysning følger. Reserver 
dagen allerede nu. 
 
Søndag d. 18. juli. Sommerfest. Nærmere oplysning følger. Reserver 
dagen allerede nu 
 
____________________________________________________________ 

Møder i Skolebigården 2010 
 

Søndag d. 7/3 kl. 10  Rense bunde i opstablingsstader. 
Søndag d. 11/4 kl. 10  Måske et kig til bierne. 
Søndag d. 25/4 kl.10 Måske udvide med tavler, magasiner og 

dronetavler. 
Søndag d. 2/5 KL.10  Hvordan har bierne det. 
 
 
Tirsdag 11/5 kl. 19.00  Herefter hver tirsdag. 
Tirsdag 10/8 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning søndag d. 

17/8 
 
 
Søndag 15/8 kl. 10 Honningfratagning og fodring. 
Søndag 22/8 kl. 10 Varroabehandling. 
Søndag 21/11 kl. 10 Varroabehandling. 
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Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på 
hjemmesiden www.vokstavlen.dk 

 
 
 
 

Bi-SLØJD 
 
KABF har bisløjd på Dyssegårdsskolen hver torsdag kl. 19. Fremstil dine 
egne materialer til biavl: F.eks. bistade, voksafsmelter, foderautomater og 
hvad du ellers kan finde på.  
Der er p.t. ved at blive fremstillet 8 trugstader,  en del magasiner samt 
diverse tilbehør.  
 
Adressen er: 
Dyssegårdsskolen 
Dyssegårdsvej 24 
2900 Hellerup. 
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Kursus i biavl 2010 – teori og praktik 
 
Nye biavlere indbydes til at deltage i KABF’s kursus i biavl. Kurset starter 
med 3 teoriaftener på Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet (Landbohøjskolen) på Frederiksberg, i auditorium 3.21.   
(tirsdage kl. 19.00 – 22.00 den 20. april, 27. april  og 4. maj). Underviser 
er Jesper Valentin Petersen. Se kort over området nedenfor. 
Derpå følger besøg i skolebigården ved Landbohøjskolen med praktik kl. 
17.30 (4 tirsdage den 11., 18., 25. maj og 1. juni) og endelig en dag med 
honningfratagning, slyngning og smagning søndag d. 6. juni kl. 10-16. 
Underviser er Viggo Jessen. Se oversigt over mødedatoerne nedenfor. 
 
Efter kurset er der mulighed for fortsat hjælp med at komme videre hver 
tirsdag kl. 19 i skolebigården, hvor biavlere fra ”Københavns Amt” mødes 
og får en snak om bierne. 
Kursusgebyr er 100 kr. og inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Vi 
anbefaler samtidig, at du melder dig ind Danmarks Biavlerforening (DBF) 
og lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening (KABF), hvilket 
koster 725,-  kr årligt, som indbetales til KABF. Så får du hver måned 
”Tidsskrift for Biavl”. 
Det vil være en fordel før eller senere at anskaffe ”Lærebog i Biavl” af 
Eigil Holm. Bogen kan eventuelt anskaffes sammen med begynderpakken, 
hvor man får en startpakke med de første magasiner. Hør nærmere ved en 
af forhandlerne. 
 
Du kan købe din første bifamilie til favørpris, forudsat medlemskab af 
KABF og DBF. Prisen for en familie med friparret dronning  er 300 kr. 
Der er en familie pr. kursist.. Levering mellem 15. juli og 1. august. 
Kontaktperson og nærmere oplysninger om kurset fås hos: Henning 
Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg. tlf. 3645 5717,  
e-mail: willads@post.cybercity.dk 
Tilmelding til kurset skal ske senest d. 13. april 2009 til ovenstående. 
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Kursus i Biavl 2010 
 Auditorium 3-21  

Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C 
 

  
Foredragsaften:  
Tirsdag d. 6. april, kl. 19.30-22.00 
Kom og mød Egil Holm, som har skrevet ”Lærebog i biavl”. 
____________________________________________________________ 
 
Teori på KU(Landbohøjskolen) ved Jesper Valentin Petersen: 
 
Tirsdag  20/04,  kl. 19.00-22.00 
      27/04,  kl. 19.00-22.00 
      04/05,  kl. 19.00-22.00 
 
____________________________________________________________ 
 
Praktik i skolebigården ved Viggo Jessen 
 
Tirsdag  11/05  kl. 17.30- 18.30 
 
Tirsdag  18/05  kl. 17.30- 18.30 
 
Tirsdag  25/05  kl. 17.30- 18.30 
 
Tirsdag  01/06  kl. 17.30- 18.30 
 
Søndag  06/06   kl. 10.00- 11.00 Honningfratagning i skolebigården. 

kl. 11.00-12.30 Vi kører til Tønnesvej 27 og spiser vores 
medbragte mad. 

          Kl. 12.30-16.00 Honning-slyngning og -smagning. 
____________________________________________________________ 
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Kursusgebyr 100 kr 
Betales den første kursusaften den 20/4. 
 
____________________________________________________________ 
 
1 bifamilie pr. kursist kan bestilles til favørpris = 300 kr,  forudsat 
medlemskab af både KABF og DBF. 
Bifamilien vil være klar til afhentning mellem den 15/07 og  01/08. 

           
 
 

Auditorium 3-21, Rolighedsvej 26, 1820 Frederiksberg 
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Kursus i Dronningeavl 
 
Har du haft bier i nogle år, eller er det bare nu, du skal i gang med at prøve 
at lave dronninger, så kom og vær med mandage i juni. Vi starter d. 7.6. på 
Solbjerg Kirkegård kl. 19 med at forberede en trykkoger. Mandag d. 14. 6 
omlarver vi. Mandag d. 21.6. sætter vi klæggebure i cellebyggeren. D. 28. 
6. skulle der gerne være dronninger klar. Vi snakker om, hvor vi bedst kan 
få dem parret. 
Er du interesseret i at deltage, så kontakt Henning Willads Petersen. 
 
          /HWP 
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Hvidovre Biavlerforening 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Mandag d. 22. marts 2010 kl. 19.30 

 
Quark, Avedøre Slettevej 19, 2650 Hvidovre 

 DAGSORDEN: 
  1)  Valg af dirigent 
  2)   Beretning                                                                                            
  3)   Regnskab 
  4)   Indkomne forslag. 
  5)   Valg: Afgående er 
 a) Erling Madsen   
 b) Kuno Christensen 
  c) Lars Bendsen (suppleant) 
  6)   Fremtidige aktiviteter i HBiF 
  7)   Eventuelt. 
 
NB! Bemærk mødeadressen 
 
 
 
Se kortet på næste side 
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Quark, Avedøre Slettevej 19, 2650 Hvidovre 
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Gartnernes Forsikring 
Dansk Jordbrug 

 
 

 
                   Distrikt 1 
                   Jan Adriansen 
                   Tlf. 56 26 79 02 

 
 

 
                           Distrikt 2 
                    John Schlüter 
                    Tlf. 43 71 17 77 

BIAVLSFORSIKRING 
Som medlem af Danmarks 
Biavlerforening kan du forsikre 
bifamilier, honning, stader og alt 
nødvendigt produktionsudstyr mod: 
 
• Brand. 
• Vandskade og oversvømmelse af    
   bygning 
• Tyveri, hærværk og skade forvoldt af  
• Transport af bistader til og fra bigårde 
   samt honning til aftager. 
• Ondartet bipest som omfattes af lov om 
   biavl 
• Sprøjteskader som ikke er dækket 
   af anden forsikring. 
• Driftstab – nedgang i produktionen og 
   meromkostninger i forbindelse hermed. 
• Biavlsforsikringer tegnes altid sammen 
   med andre forsikringer i selskabet – 
   tal med din kundebetjener. 
• Læs mere om os på: 
   www.garfors.dk 

 
• Hovedkontor 
Struergade 24 
DK-2630 Tåstrup 
Telefon +45 43 71 17 77 
Telefax +45 43 71 36 16 
www.garfors.dk 
E-mail gaf@garfors.dk 
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KABF’S VOKSKLUB. 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KABF’s 
Voksklub. 
Bemærk ændret adresse! 
Mandag den 15. marts 2010, kl. 19.30 på Avedøre Slettevej 19, 
Hvidovre. 
 
Dagsorden : 
1.        Valg af  dirigent. 
2.        Beretning. 
3.        Regnskab. 
4.        Indkomne forslag. 
5.        Fastsættelse af kontingent. 
6.        Valg af  bestyrelse, samt revisor. 
7.        Eventuelt. 
 
Husk, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest den 1. marts 2010. 
 
Jonathan Edwards. 
Formand.                                                                                      
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♣ BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning   

fra lørdag d. 15. maj til og med lørdag d. 22. maj 2010. 
 
♣ Apropos opsamling af tavler og voks til fælleskørsel 
♣ Prisen er kr.10 pr. sæk. 

Opsamling af tavler og voks forgår ved Hvidovre Biavlerforenings 
Bigård  
på Byvej 98, Avedøre lørdag d. 15. maj 2010, mellem kl.10.00 og 
kl.12.00. 

 
♣   HUSK! at hvert bundt tavler bindes med en navneseddel. 

Brug en papirsæk inderst og en tyk plasticaffaldspose yderst med  
tydelige mærkninger ( navn, adresse og KABF 
voksklubmedlemsnummer). 
Der skal være navneseddel både indvendig og udvendig. 
 
Jonathan Edwards.  
Formand.                                                 
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FOREDRAG MED Helle Laursen fra Drejens 

Tirsdag d. 24. nov. havde vi besøg af Helle, som har været biavler i 11 år.  

Da hun i sin tid startede som biavler, var det for at have en lille biavl med 
max. 2 familier, og det skulle være lavteknologisk dvs. ingen apparater. 
Hun startede med 2 trugstader, men allerede den første vinter gik det galt. 
Der var hærværk på det ene, og det andet væltede i stormen i 1999. Hun er 
nu gået over til opstabling.  

Helle bor ved Kolding fjord tæt på vandet, hvor bierne ikke trækker ud 
over, så trækområdet er begrænset.  

Hun har også været ramt af mange uheld bl. a. med sygdomme, formentlig 
fordi bierne stod for koldt. Staderne er nu flyttet til et nyt sted, og bierne 
trives bedre. Dronningerne er skiftet  flere gange for at undgå sygdomme, 
men hun er nu gået tilbage til Buckfast. Helle har oplevet, at bier med 
varroa og andre sygdomssymptomer gerne vil sværme, men det er hun 
næsten ude over nu. Der havde været de fleste sygdommen i hendes 
bigård: ondartet bipest, kalkyngel, nosema, varroa: deform vingevirus, 
sækyngel, voksmøl og pukkelyngel. Stort set alle de sygdomme, man kan 
rammes af.  

Helle har trods sin hensigt om at være biavler uden maskiner alligevel 
indrettet et honningværksted, hvor der står en håndslynge, som overvejes 
udskiftet med en med motor. En vokssmelter var der også blevet installeret 
i haven.  

Desuden fik vi forskellige tips  fra hendes biavl bl.a. om, at hvis man har 
sat en ny dronning i stadet og er i tvivl om den er der, så kan man sætte en 
yngeltavle fra en anden familie derned. Hvis der bygges dronningeceller er 
hun væk.  

Hele foredraget blev krydret med billeder fra bigården og produktionen.  

           /UF 
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Dronningeavler Svend Sejr fra Brabrand på besøg i KABF 
 
Der var stort fremmøde af interesserede til det første møde i det nye år. 
Det var ikke nem teori, SS ville have alle med på denne aften, og på den 
anden side, så er det nogle ret enkle principper, dronningeavlen kører efter. 
Der skal styres efter fremavl af de gode egenskaber. I avlerkompendiet, 
som der gentagne gange blev henvist til, ses de 5 egenskaber, der 
bedømmes på. 
 
Sværmtendensen er vigtig at kende til. Svend Sejr indledte dog med, at 
hans første arbejde i bierne i april er, at han vingeklipper alle dronninger. 
På den måde behøver han ikke at lede efter dronningen, hver gang han er 
ved bierne. Det er nok at kontrollere, om der er æg, så ved han også, at det 
er den samme dronning, der er i stadet. 
 
Fredelighed, der bedømmes på temperament og tavlefasthed, er efter SSs 
mening det nemmeste, der kan fremavles, da der kun er et gen, der koder 
for disse egenskaber. 
 
Udrensningsevnen er svær at vurdere. Tidligere brugte man 
nålestikmetoden, men er nu gået over til frysemetoden, hvor der indsættes 
et stykke frosset yngel i en tavle. Der er imidlertid sammenhæng med 
vejrforholdene i dagene omkring testens udførelse og de resultater, der 
opnås. Det er uhyre vigtigt at kende til egenskaben. 
 
Endelig er honningudbyttet af stor betydning. SS var imidlertid rigtig 
dronningeavler og ønskede ikke for meget honning, da det betød meget 
arbejde. Nu havde han fået en mand til at hjælpe sig med den del af 
arbejdet, så han selv kunne koncentrere sig om avlsarbejdet. 
 
Inden man når frem til de gode linier, er der mange, der må kasseres. 
Problemet er her, at resultaterne ofte først kan vurderes to år efter, 
dronningen er kommet. Det betyder, at der skal være et meget stort 
materiale at vurdere på, og at man ikke må være bange for at kassere. 50-
60 familier er ikke nok, hvis man vil blive en god avler. 
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Rent praktisk starter sæsonen 15. maj, og så går det løs på alle ulige datoer 
efter et skema, der ikke levner tid til mange andre opgaver hen over 
sommeren. Omlarvning mandag, onsdag og lørdag. Han bruger trækopper 
og vådomlarvning af 1-1½  dag gamle larver, så kan man køre omkring 
med dem, ofte op til 150 km. SS havde erfaring med at fodre med støt 
melis i Kieler kasserne, når der var genopfyldning ved næste dronning i 
kassen. Dette forløber frem til 15. august.  
 
Vi brugte en del tid på at tyde stamtavler. De kan se ud som nedenfor. For 
forklaring til dem der ikke var tilstede henvises til Avlerringens 
kompendium, eller til deres hjemmeside www.avlerringen.dk 
 
Eksemplet var Peter Stougaards ST462: 
ST462=.05-ST343xPS017:.03-ST308xST369:.01-GB040xKB096:. 
 00-GB201xGB134:.99-Bay3xPNMA421:.Pure Anatolica, Bayburth 
 
Den vakse interesserede vil se en stamtavle, der går tilbage til 1999. 
 

/HWP 
 
 
 
 

Billeder taget af Viggo ved julemødet. 
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Honningbutikker i Australien 
Under en rejse til Australien mødte vi flere honningbutikker bl. a. med fri 
”honningbar”, så kunderne kunne smage, hvad de købte. 
På det nederste billede ses de mange slags honning, der var at 
vælge imellem. 

 

 
 

 
 

       /UF 
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Kaffesække 
 

Vi har tidligere modtaget denne oplysning, men bringer den 
igen, da der kan være flere/nye medlemmer, der mangler 
sække 
 
 

Fra Karl Skovbæch Pedersen har vi fået følgende oplysning: 
 
Der er formentlig fortsat et vist behov for kaffesække til indvintring og 
evt. røgpusteri (det stinker forfærdeligt, men jeg har hørt, at nogen sværger 
til det). 
Copenhagen Roaster importerer kaffe i sække og vil gerne af med de 
tomme.  
Interesserede biavlere kan derfor afhente sække på risteriet:  
Copenhagen Roaster  
Gl. Køge Landevej 22  
2500 Valby  
 
 
Se kørselsvejledning på næste side: 
 
 
Det vil selvsagt være en høflig tanke, hvis man som tak ved afhentning 
giver et glas af sin honning :).  
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Ammi har sendt følgende: 
 

Det kan honning også bruges til. 
 

(Fra Ude og Hjemmes lægebrevkasse) 
 
Mange former  for honning indeholder bakteriedræbende midler. Derfor kan honning nogle 
gange helbrede mavesår. Nu har forskere fundet ud af, at honning også er godt mod 
bihulebetændelse. Honning indeholder enzymer, der får de betændte slimhinder til at hele, 
da bakterierne ikke kan komme til. Tre skefulde honning skulle være nok.  
 
Mælk og honning! 
Fra TfB 12/60  
(med flg. tilføjelse: “nedenstående har vi fundet i Berlingske Tidende for 15. November.” ) 
 
Honning  i mælken gør spædbørn kraftigere! 
Nyere forsøg, som særligt har været foretaget af japanske læger, har bevist, at honning 
virker fremmende på væksten og udviklingen hos børn, og at honning er et værdifuldt 
næringsmiddel for spædbørn.   
Man gav spædbørn mælk tilsat 6 % honning, og det viste sig, at de hurtigere tog  på i vægt 
end de andre, hudfarven var friskere, og  de havde meget sjældent dårlig mave. Ved hjælp 
af blodundersøgelser blev det konstateret, at der hos børn, som fik honning, både kom en 
stærkere  forøgelse af røde blodlegemer og af blodfarvestof.  
At dette kunne man drage den slutning, at honning har en bloddannende virkning. Dette er 
let at forklare, fordi der findes jern, kobber og mangan i forbrændingsasken af honning. 
Desuden indeholder honning invertsukker, som tilsyneladende har en gunstig virkning på 
tarmindholdet hos spædbørn.  
Resultatet af undersøgelserne viser tydeligt, at honning er langt vigtigere end rørsukker, 
når der gælder spædbørn og småbørn skriver dr. Hedwig Fiseldisk* i det norske blad 
“Sundhetsbladet”. Flaskebørn giver man mælk  med 6% tilsætning af ren bihonning. Det 
gør nemlig flaskebørn kraftigere og desuden virker det forebyggende over for 
mælkeanæmi og tarminfektioner.   
 
 
 
 
 

                        
 
 
Det skal bemærkes, at honning ifølge Fødevarestyrelsen ikke må gives til 
børn under 1 år. 
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Opslagstavlen 
 
 

Sælges: 
 
12x10 materiel  
opstablingskasser i træ og magasiner til trugstader kan afhentes gratis 
pæne rammer 2 kr pr stk 
dr. gitre til trugstader og opstabling 20 kr pr stk 
styropor kasser 60 kr pr stk 
4 bifamilier 800 pr stk 
  
Med venlig hilsen 
Jørgen Andersen 
tlf nr: 23 64 42 68 

 
 
 
 

Billeder taget af Viggo ved julemødet 
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Nyttige oplysninger: 
 

KABF’s Voksklub: 
Bankkonto:   Nordea 2131-6264263547 

 
Formand: Jonathan Edwards, Hvidager 48, 2620 Albertslund   
tlf. 4362 3514 
E-mail: jonathan.edwards@privat.dk 
 
Kasserer: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre             
tlf. 3677 4677 
 
Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre 
tlf.3678 2009 
 
Supleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre     
tlf 3677 1898 

 
 

VOXklubben (tillader oxalsyre) 
Bankkonto: Løkken Sparekasse 9033 0000443360 

 
Kontingent 30 kr. betales senest den 1. juni 
 
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre 
tlf. 2585 3741 
E-mail: lind-hardt@hotmail.com 
 
Kasserer: Klaus Holme, Howitzvej 50A, 3., 2000 Frederiksberg C  
tlf. 2265 7594 
 
Næstformand: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup   
tlf. 3250 2564 
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Bikyndige synsmænd 
 
Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler og skal have flyttet bistader og tavlemateriel, skal du 
ifølge loven henvende dig til en kyndig biavler eller en bisygdomsinspektør for at få synet bierne. 
 
Kyndige biavlere: 
Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre       tlf. 2349 9876  
Svend Jacobsen, Skyttedammen 23, 2605 Brøndby  tlf. 3675 6089 
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 Sundby  tlf. 3250 4390 
Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby     tlf. 51767700 
Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup  tlf. 4033 4434 
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  tlf. 3645 5717 
Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby    tlf. 3647 1765 
 
 
Bisygdomsinspektører:  
Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden mands bier, 
skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør.  
 
Område 01 (postnummer 1000-2699 og 2770-2799):  
Kristin Marie Lassen, Hellebækgade 35, st.tv.,2200 København N   tlf. 3583 8351  
e-mail: kristin_lassen@yahoo.dk                                                           mobilnr. 6199 8351 
 
 
Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):  
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby   tlf. 4587 9502  
e-mail: sven.branner@mail.dk Mobilnr. 2024 9502   
                                                                      
Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg  tlf. 6186 2408 
e-mail: tapani.k.ranta@gmail.com 
 
Område 03 (postnummer 2940-3199):  
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,   tlf. 4970 3071  
e-mail: nicolaj@hyldehuset.dk 
 
Område 04 (postnummer 3200-3499):  
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,   tlf. 4818 8095  
e-mail: biwiwe@dbmail.dk 
 
 
 
Område 05 (postnummer 3500-3699):  
Henrik Jensen, Bonderupvej 10A, Oppe Sundby, 3600 Frederiksværk mobilnr. 2023 6076 
 
Varroainstruktører: 
Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område. 
 
Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, jonathan.edwards@privat.dk   tlf. 4362 3514 
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Afsender: 

Henning Willads 
Petersen 
Normasvej 25 
2000 Frederiksberg 

Kom ind og få en bisnak – og en kop kaffe. Kom ind og få en bisnak – og en kop kaffe. 

En ny sæson står for døren, 
og det er nu, vi skal forberede os 
for at få et godt honningår. 
 
Det er tid for bestilling af  
Dronninger og småfamilier. 
Husk, vi har forårsfoder på lager. 
 
Vi smelter og vasker de gamle rammer
og leverer selvfølgelig 1. kl. ny voks. 
 


	Tilmelding til kurset skal ske senest d. 13. april 2009 til ovenstående.
	Bemærk ændret adresse!

