
Fællesmøde i Svebølle 

 

Holbæk, Odsherred og Nordvestsjællands Biavlerforeninger indbyder til det årlige Fællesmøde i Svebølle 

lørdag den 26. februar 2022. Adressen er: FGU Nordvestsjællands skole, Saltoftevænge 4, 4470 Svebølle. 

Mødet holdes i den store bygning til venstre, som du møder først på adressen. 
 

Program: 
 

Kl. 09.00: Morgenbord i FGU Nordvestsjællands kantine. 
 

Kl. 09.30: Foredrag: Honningbier som bio-indikatorer. INSIGNIA-projektet. Konsulent ved Danmarks 

Biavlerforening Flemming Vejsnæs vil fortælle om det meget spændende EU-projekt INSIGNIA der har 

kørt over tre år med stærk dansk deltagelse. Projektet har haft til formål via indsamlede pollenprøver og 

APIStrips at se om honningbier kan bruges til at afdække miljøpåvirkningen af især sprøjtegifte. De 

spændende resultater viser at det er tilfældet.  
 

Kl. 10.30: Kaffepause. 
 

Kl. 11.00: Foredrag med Flemming fortsat: Hvad kan jeg som ganske almindelig biavler gøre for at skabe 
varroatolerance? I stedet for at vente på at videnskaben eller dronningeavleren finder frem til den 
varroatolerante bi, bør vi se på hvad vi som biavlere selv kan gøre. Vi kigger på dronernes vigtighed, 
hygiejnisk adfærd, og hvad vi skal være opmærksomme på hos vores bifamilier. Vi skal løfte i flok for at 
opnå fremskridt. 

 

Kl. 12.00: Frokostpause. Der serveres en lækker frokostbuffet i skolens kantine.  
 

Kl. 13.00: Apiterapi. Anja Dalhof, selv biavler, har siden 1984 produceret og filmet dokumentarfilm. For 

halvandet år siden fik hun vakt sin interesse for apiterapi og har siden både her i Danmark og ude i verden 

opsøgt og filmet mennesker der anvender biernes produkter til at helbrede andre. Anja vil fortælle om sine 

oplevelser og vise scener fra sin kommende dokumentarfilm om apiterapi. 

 

Kl. 14.00: Kaffe og kage. 
 

Kl. 14.30: Anja fortsat: Apiterapi. 
 

Kl. 15.30: Afslutning. 
 

Max Guldkjær fra Bibutikken i Herlev og Græsted har hele dagen udstilling af sit bimateriel. Du kan bestille 

varer til levering på dagen på hjemmesiden www.bibutikken.dk ved angivelse af ordet ”Fællesmøde” i 

Besked-feltet.  
 

Prisen for foredrag, morgenbord, frokostbuffet og eftermiddagskaffe m/kage er kr. 250, og tilmelding sker 

ved indbetaling af beløbet til MobilePay nr. 28040 eller til Nordvestsjællands Biavlerforenings bankkonto, 

reg.nr. 0537 – kontonr. 0000178489 mærket ”Fællesmøde” senest tirsdag den 22. februar. Henvendelse 

ved eventuelle spørgsmål til Suzanne på e-mail suzanne@barry.dk eller tlf.nr. 26 12 42 60. Hvis vi mod 

forventning må aflyse arrangementet pga. genindførte coronarestriktioner, får alle selvfølgelig deres gebyr 

retur. 

 

Alle er velkomne. 
 

På foreningernes vegne, Suzanne Barry 

http://www.bibutikken.dk/
mailto:suzanne@barry.dk

