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Adresser og telefonnumre:
KABF’s bestyrelse
Hjemmeside: www.vokstavlen.dk
Formand:
Thomas Skall, Støvnæs Allé 50, 2400 København NV
E-mail: thomas@skall.dk

tlf. 2612 2502

Næstformand:
Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte
E-mail: frydhs@email.dk

tlf. 3969 8558

Kasserer:
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S
Giro nummer: 602 1158.
E-mail: ullaviggo@gmail.com

tlf. 3250 4390

Sekretær:
Annette Andersen, Finsensvej 30, 3.tv., 2000 Frederiksberg C
E-mail: annette.andersen3@gmail.com

tlf. 2876 0959

Bestyrelsesmedlem:
Ulla Fogt, Skinderskovvej 59, 2730 Herlev
E-mail: ulla.fogt@get2net.dk

tlf. 2177 2171

Suppleant:
Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S
E-mail: mortenwesty@gmail.com

tlf. 6611 7909

Kontingent for 2013 er i alt 735,- kr (KABF: 55,- kr og DBF: 680,- 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 KU LIFE,
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium
A 2-84.-11, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre.
Københavns Amts Biavlerforening/Ejby (KABF/Ejby): Mosetoften 35, 2600 Glostrup
Gratis udlån af honningpresse og 3- solds slynge:
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre
tlf. 3677 4677
Gratis udlån af 4-solds slynge:
Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV.
tlf. 3583 5496
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X i kalenderen
Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på
hjemmesiden www.vokstavlen.dk og i Tidsskrift for Biavl.
Vintermøderne holdes i lokale A2-84-11 på LIFE, Thorvaldsensvej 40,
1871 Frederiksberg C. Yderdøren er åben fra kl. 19.00 og låses kl. 19.30,
så kom i god tid. Der udleveres parkeringsbilletter.

August
Lørdag 10/08 kl. 10.00 i skolebigården i Ejby. Varroabehandling +
fodring + udlevering af oxalsyre. Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre til
deres bifamilier (max. 10 familier). Send Viggo en mail om det antal
familier, du skal bruge til senest d. 8. august.
Søndag 11/08 kl. 10.00 i skolebigården på KU Life.
Honningfratagning + fodring. Derefter er der slyngning på Grantoftegaard.
Adressen er Grantoftegaard, Pederstrupvej 69, 2750 Ballerup. Mød op og
deltag, da der er brug for mange hænder.
Søndag 18/08 kl. 10.00 i skolebigården på kU Life . Varroabehandling
+ fodring + udlevering af oxalsyre. Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre
til deres bifamilier (max. 10 familier). Send Viggo en mail om det antal
familier, du skal bruge til senest d. 16. august.
Søndag den 18. august sommerfest i Ejby. Tilmelding til Tommy
Petterson senest 12. august. Se side 8.
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September
Søndag den 8. september kl. 11-15. Naturens dag i Ejby Mose. Se side
11.
Tirsdag den 17. september kl. 19.30. Generalforsamling i Hvidovre
Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre. Protokollen kan læses
fra kl. 18.30. Se side 9.
Torsdag den 26. september kl. 19. Bisløjd starter. Se omtale side 10.
Oktober
Tirsdag den 8. oktober kl. 19.30. Første vintermøde, hvor Otto Stenov vil
fortælle om mjødfremstilling.
Lørdag den 12. oktober 2013 mellem kl. 10.00 og kl. 12.00.
KABF’s Voksklub.
Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til Bihuset ved
HBiF’s Bigård, Byvej 98, Hvidovre.
Uge 42 KABF’s Voksklub.
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 42.
November
Tirsdag den 5. november. Planlagt vinterarrangement. Der vil blive
opdateret på www.vokstavlen.dk
Lørdag 23 /11 kl. 10.00 i skolebigården i Ejby. Varroabehandling +
udlevering af oxalsyre. Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre til deres
bifamilier (max. 10 familier). Send Viggo en mail om det antal familier, du
skal bruge til senest d. 21. november.
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Søndag 24 /11 kl. 10.00 i skolebigården på KU Life.
Varroabehandling + udlevering af oxalsyre. Medlemmerne kan få uddelt
oxalsyre til deres bifamilier (max. 10 familier). Send Viggo en mail om det
antal familier, du skal bruge til senest d. 22. november.

December
Tirsdag den 3. december kl. 19.30. Julemøde med honningsmagning.
Januar
Tirsdag den 7. januar kl. 19.30. Planlagt vinterarrangement. Der vil blive
opdateret på www.vokstavlen.dk
Februar
Tirsdag den 4. februar. Professor, dr. med., overlæge Finn Gottrup om
sårbehandling med honning.
Marts
Tirsdag den 25. marts. Bitta Nielsen, som er ny biavler, vil fortælle os
om sine erfaringer.
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FORMANDENS HJØRNE
Så er det sommer. I øjeblikket er det lindens storhedstid. Det er godt vejr,
varmt og solrigt, og honningmeteret på biavl.dk viser at vores
medarbejdere i stade nr. 1 i bigården ved Life bærer voldsomt ind i disse
dage. Mellem 5 og 6 kg om dagen. Så er et magasin jo fyldt på 4-5 dage!
Hvordan det generelt forholder sig med honninghøsten i år, har jeg ikke
rigtig noget overblik over. Min fornemmelse er at det generelt har været et
lidt sløjt forår men nu ser det ud til at der er kommet gang i indsamlingen,
men jeg synes jeg får lidt forskellige meldinger. Til gengæld har jeg
overblik over mine egne resultater. Jeg har 2 bigårde, hver med 2 stader,
en hjemme i haven ved Utterslev Mose, hvor jeg har høstet 78 kg. og en
ved sommerhuset på Røsnæs, hvor jeg har fået 47 kg. – indtil videre. Det
tegner da vist ikke så ringe.
Det er jo allerede længe siden, vi var på sommertur. Den 2. juni drog vi til
Nordsjælland og besøgte Kronborg Østre Birks Biavlerforening. Vi så
foreningens bigård, der lå dejligt og afskærmet, men biernes gæstfrihed var
ret begrænset, de brød sig ærlig talt ikke om at blive vist frem. Anderledes
gæstfrie var foreningens medlemmer heldigvis. Vi blev vel modtaget og
havde en god tid sammen med Nikolaj og Maj og de andre fra den
nordsjællandske forening. Tak for det. Der findes en mere uddybende
beskrivelse af arrangementet inde i bladet.
Den 6. juli fik vi besøg af Sydvästra Skånes Biodlarförening som gerne
ville se biavl i en storby.
Det var et hyggeligt arrangement, hvor vi mødtes i Bigården ved Life, og
Viggo fortalte. Heldigvis var vores bier meget gæstfrie den dag. Vi havde
fået Henning Villads Petersen til at guide os igennem Frederiksbergs
mange haver og så bigårde flere steder, herunder Hennings egne på
Solbjerg Kirkegård. Vi sluttede arrangementet med at gå med svenskerne i
en af de små haver på Pile Allé og fik en dejlig frokost.
Sæt kryds i kalenderen nu den 18. august, for der holder vi sommerfest i
Ejby. Arrangementet vil gå over den sædvanlige læst med grill og hygge i
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bigården og den omliggende natur. Læs i øvrigt mere om programmet i
dette nummer af bladet under netop ”X-i-kalenderen” rubrikken.
Der er generalforsamling den 17. september 2013. Mød op og vær med til
at sætte præg på fremtidens KABF. Jeg synes, vi har en god forening med
et stærkt fokus på at hjælpe nye biavlere i gang, og jeg synes, vi skal
værne om dette arbejde – alle kan gøre en indsats med at møde op i
bigårdene til medlemsaftenerne og diskutere og videregive egne erfaringer.
Jeg synes lige, jeg vil dele et billede med jer – et sjældent syn. Men tirsdag
den 9. juli var bierne i stade 10, 11 og 12 så sure, at selv Ulla og Viggo fik
slør på. Vi klemte dronningerne i det stade den dag. For vi kan ikke med
sure bier.
/Thomas
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Sommerfest i Ejby

Søndag d. 18. august inviterer KABF til sommerfest/høstfest i
skolebigården i Ejby for biavlere og deres familie.
Kl. 12 tænder vi grillen, og der bliver serveret noget lækkert fra slagter Jan
omkring kl. 13.
Medbring selv drikkevarer, glas, tallerkner og bestik.
Efter spisningen går vi en tur rundt i mosen og ser på området, hvor vores
bier trækker.
Vi slutter af med kaffe/the som medbringes.
Er der nogle der vil bage en kage, bliver alle naturligvis glade, (giv besked
ved tilmelding).
Medbringes af alle: Godt humør og gode historier.

Tilmelding senest mandag d. 12. august til Tommy Petterson email: tomp@eucnvs.dk eller Viggo i skolebigården på Frederiksberg
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INDKALDELSE TIL KABF’S ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 17. september 2013 kl. 19.30 afholdes den ordinære
generalforsamling i Caféen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280,
2650 Hvidovre.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Villy Kristiansen.
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg tilbestyrelse:
Bestyrelsesmedlem for 2 år (Poul Erik Andersen, modtager genvalg).
Bestyrelsesmedlem for 2 år (Viggo Jessen, modtager genvalg).
Bestyrelsesmedlem for 2 år (Ulla Fogt, modtager genvalg).
Suppleant for 1 år (Morten Westy, modtager genvalg).
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. Afgående er Leif Stark og
Jesper Valentin Petersen.
7. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden
Thomas Skall, Støvnæs Allé 50, 2400 København NV, email:
thomas@skall.dk, i hænde senest torsdag d. 3. september 2013.
Protokollen er fremlagt fra kl. 18.30.
Kaffe på foreningens regning vil blive serveret senere på aftenen.

/Bestyrelsen
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BISLØJD
Står det sløjdt til med humøret, når bierne går i kassen henover efteråret,
ja, lider du ligefrem af afsavn, så er der ingen vej udenom: BISLØJD er
kuren.
Har du torsdage aftener i det kommende vinterhalvår ledige, så kom og
sværm med i flokken af forventningsfulde, glade bisløjdere. Efterhånden
endnu en KABF tradition; vi starter på den 8. sæson torsdag den 26.
september kl. 19 i sløjdlokalet beliggende i bygningen på Nørrebakken 1
ved Bakkegårdsskolen, 2820 Gentofte. Deltagelse er uover udgiften til
anvendte materialer gratis og kræver ingen håndværksmæssige
forudsætninger, men medbragt hjemmebag efter tur og godt humør og
gode historier er absolut påskønnet!
Aftenen den 26. september starter med, at nye og tidligere deltagere hilser
på hinanden, hvorefter hver deltager fortæller om sine byggeplaner.
Bringer du en mindre sløjdopgave med, kan der sikkert også efter kaffen
blive lejlighed til at få lidt praktisk fra hånden.
Tilmelding til holdleder Poul Erik Andersen på e-post adressen
frydhs@email.dk senest jævndøgnssøndag den 22. september kræves.
Oplys fulde navn, adresse og såvel (mobil-)tlf.nr. som e-post adresse.
Bisløjdkurset er vel søgt, og de fysiske forhold i sløjdlokalet er
begrænsede til et maksimalt deltagerantal på 22 personer. Vil du være
sikker på ikke at havne på venteliste, så meld dig omgående til.
Kniber det den første aften med at finde frem til sløjdlokalet, så ring til
holdleder Poul Erik på mobil 6168 3936. Så bliver der sendt en
bjærgningsbi ud…..

Honning fra Skolebigården
Skolebigårdens honning sælges hen over sommeren. Du kan enten købe på
glas eller i spand (5 kg.). Prisen vil være til en dagspris aftalt med
bestyrelsen.
Kontakt Viggo
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Naturens dag i Ejby Mose
Glostrup Kommune holder Naturens Dag, og temaet i år er ”Vild med
naturen”, og de har derfor valgt et ”vildt” indslag i form af træklatring. Der
kommer derfor 3 træklatrere, der på skift vil hejse deltagerne op i træerne.
Herudover vil man fra kommunens side igen i år stille op med et
fuglekasseværksted, produktion af æblemost og fiskeundersøgelser ved
mosebredden. KABF stiller igen i år op med smagsprøver, honningsalg og
fremvisning af bier i bigården, og Ejby- Glostrup 4H har meldt ind med
bålaktiviteter, ponytræk og sandsynligvis kaninhop. Herudover deltager
Glostrup DN med en aktivitet, og som ny deltager i år er Ejby spejderne
også med.

Foreningens sommertur 2013
Søndag d. 2. juni var dagen for vores årlige sommertur. Vi tog afsted fra
Bagsværd kl. 9 og kørte mod Tikøb, hvor vi mødtes med Nikolaj Wium.
Han fortalte os om deres forening, der ligger i et naturskønt område. Vi så
foreningens bigård, hvor det viste sig, at bierne ikke havde så meget lyst til
besøg den dag, hvad flere af deltagerne fik at mærke.

Billede fra Kronborg Østre Birks bigård
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Derefter kørte vi til Tegners Museum, hvor vi, efter at have set bigården i
parken, delte os i 2 hold, da der var arrangeret en rundvisning i museet.
Mens det ene hold så på skulpturparken, fik det andet hold rundvisning af
en meget entusiastisk omviser. Det var et meget spændende museum, som
bestemt er et besøg til værd.

Ved Tegners Museum

Bigården ved Skulpturparken
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Nu var vi ved at blive sultne, men der var heldigvis ikke langt til en dejlig
frokost på Fyrkroen ved Nakkehoved Fyr.
Efter denne gik vi en kort tur rundt i området og kørte så til Gilleleje Havn,
hvor vi indtog vores medbragte kaffe og kage. For de, der havde lyst, var
der også mulighed for en gåtur hen langs stranden.
/Ulla

KABF’s Voksklub. Efterårssmeltning 2013
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 42.
Opsamling af tavler og voks foregår ved HBiF’s Bigård på Byvej 98,
Hvidovre
Lørdag den 12. oktober 2013 mellem kl. 10:00 og kl. 12:00.
Husk! Der skal være navneseddel både indvendig og udvendig. Hvert
bundt tavler bindes med en navneseddel (navn, adresse og KABF
voksklubmedlemsnummer).
Formanden.
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BRYGMESTER FOR EN DAG GIVER POPULÆRE FLASKER
HELE VINTEREN!
Den gyldne høst af honning i rigelige mængder er snart på glas og sikret til
trøst mod vinterens mørke, biløse tid. Men hvad med henover efteråret
tillige at høste frugten af biernes forårsbestøvning i form af funklende,
gylden most….Har du adgang til frugt i rigelige mængder, det være sig
stort set hvilken som helst frugt, så kan du af KABF låne mostemateriel
kværn og presse med rigelig kapacitet til fremstilling af most i spandevis.
Udstyret er tungt og omfangsrigt og kræver automobil til transport. Men
betjeningen er enkel og kapaciteten stor. Sørg for på forhånd at have alt
klar: Masser af frugt, gerne trillebørmængder, baljer til at skylle frugten i,
baljer/spande til at opsamle den kværnede frugt i,
kar/spande/balloner/plastflasker til opbevaring af mosten. Vil du forsøge
dig med ciderfremstilling, så hav også en forkultur klar tillige med gængs
bryggeudstyr. Et betjeningsmandskab på tre-fire personer er også et
lønsomt gode.
Henvend dig i god til via e-post til frydhs@email.dk til Poul Erik
Andersen i Vangede, hos hvem bryggeudstyret opbevares. Udstyret
udlånes efter først-til-mølle princippet i maksimalt to sammenhængende
døgn.
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Annonce

Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

BIAVLSFORSIKRING
Som medlem af Danmarks
Biavlerforening kan du forsikre
bifamilier, honning, stader og alt
nødvendigt produktionsudstyr mod:

Distrikt 1
Jan Adriansen
Tlf. 56 26 79 02

• 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

Distrikt 2
John Schlüter
Tlf. 43 71 17 77
• 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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STADEPLADSEN
"Efterlyses: Har du et godt, brugt 10 x 12 trugstade eller evt. et sæt byggetegninger er jeg meget
interesseret i at købe stadet eller kopiere tegningerne.
Venlig hilsen
Søren Espersen
Stenstykkevej 34
2650 Hvidovre
Tlf. +45 36 78 30 28
Mobil +45 27 35 71 12
Mail: tordenhuset@mail.dk"

Billede fra HbiF’s bigård
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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
E-mail: ammistein@gmail.com.
Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre
tlf.3678 2009
E-mail: lundborg@post11.tele.dk
Supleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre
tlf 3677 1898

VOXklubben (tillader oxalsyre)
Bankkonto: Nordjyske Bank 9033 0000443360
Kontingent 30 kr.
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre.
Tlf. 4494 5941, Mobil 2585 3741
E-mail: lind-hardt@hotmail.com
Kasserer: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup
Tlf. 3250 2564
E-mail: gunnar.ytting@gmail.com
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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
Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby
Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg
Michael Pedersen, Næsbyholmvej 11, 3. sal, 2700 Brønshøj

tlf. 2349 9876
tlf. 51767700
tlf. 4033 4434
tlf. 3645 5717
tlf. 2876 4595

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):
Michael Pedersen, Næsbyholmvej 11, 3. sal, 2700 Brønshøj
e-mail: skovgaard-biavl@c.dk

Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby
e-mail: sven.branner@mail.dk
Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg
e-mail: tapani.k.ranta@gmail.com

tlf. 2876 4595

tlf. 4587 9502
Mobilnr. 2024 9502
tlf. 6186 2408

Område 03 (postnummer 2940-3199):
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,
e-mail: nicolaj@hyldehuset.dk

tlf. 4970 3071

Område 04 (postnummer 3200-3499):
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,
e-mail: biwiwe@dbmail.dk

tlf. 4818 8095

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

VOKSTAVLEN

tlf. 4362 3514
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B PP
Afsender:

Thomas Skall
Støvnæs Allé 50
2400 København NV

En sæson er ved at være slut,
og det er nu, vi skal forberede os
til et godt honningår næste år.
Husk, vi har småfamilier, bimateriel
og vinterfoder på lager.
Vi smelter og vasker de gamle rammer
og leverer selvfølgelig 1. kl. ny voks.
Kom ind og få en bisnak – og en kop kaffe.
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