
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.aarhusbiavl.dk                                                             

Mandag den 24. oktober kl. 19.00 i auditoriet på landbrugsskolen

De deltog og vandt Apimondia´s H

internationale biavlerforening, som også Danmarks B

deres rejse, og hvordan de har rørt deres honning

Honningbedømmelse i vores forening vil ske

honningen skal ske senest den 14. oktober. Mail til 

allerede har afleveret den honning, I vil have bedømt

Af hensyn til bestilling af kage og kaffe til foredraget 

 

Vi har siden sommerferien fået henvendelse fra 6 folkeskoleklasser. Jeg vil gerne 

af foreningens medlemmer, som vil planlægge o

dette, så meld venligst tilbage til mig på E

 

Venlig hilsen 

Søren Bendixen 

formand@aarhusbiavl.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Viseren
Foreningens elektroniske nyhedsbrev

www.aarhusbiavl.dk                                                              
Temaaften 

Honning 

i auditoriet på landbrugsskolen får vi besøg af Lars 

Honning konkurrence 2015 for rørt honning. (Apimondia er den største 

avlerforening, som også Danmarks Biavlerforening er medlem af). De vil komme og fortælle om 

an de har rørt deres honning. Vi håber at kunne aflure nogle af deres fiduser.  

bedømmelse i vores forening vil ske i pausen til dette arrangement den 24. oktober. Indlevering af 

oktober. Mail til formand@aarhusbiavl.dk, hvis i ønsker at deltage og ikke 

vil have bedømt. Så kan vi aftale, til hvem i kan aflevere jeres honning.

Af hensyn til bestilling af kage og kaffe til foredraget skal tilmelding ske til formand@aarhusbiavl.dk

Vi har siden sommerferien fået henvendelse fra 6 folkeskoleklasser. Jeg vil gerne have et tilsagn

som vil planlægge og stå for sådanne besøg. Hvis I ønsker at være med til at stå for 

meld venligst tilbage til mig på E-mail, hvorefter jeg vil indkalde til møde.   

Viseren 
Foreningens elektroniske nyhedsbrev 

           Juni 2016 

Lars Fischer og Zofuz Knudsen. 

onning konkurrence 2015 for rørt honning. (Apimondia er den største 

iavlerforening er medlem af). De vil komme og fortælle om 

nogle af deres fiduser.  

 

den 24. oktober. Indlevering af 

hvis i ønsker at deltage og ikke 

til hvem i kan aflevere jeres honning. 

formand@aarhusbiavl.dk.  

have et tilsagn, om der er nogen 

ønsker at være med til at stå for 


