Biavlerforeningen Trelleborg

Eventyret om bierne og honningen.
www.biavlerforening-trelleborg.dk

Der var engang nogle mennesker, som ville være en del af eventyret
om bierne og honningen.
De slog sig sammen i en forening, så de sammen kunne lære om bierne
og deres forunderlige verden.
De købte bier, som boede
i deres haver og hjalp
med at bestøve
frugttræer og blomster.
Bierne lavede også
honning, som alle var
glade for.
Honningen kunne endda
sælges, så andre også
kunne få glæde af den
dejlige smag.

Vil du være en del af eventyret?

Biavlerforeningen Trelleborg har hjemme i det skønne Vestsjælland.
Medlemmerne og deres bier bor i byerne og i det åbne land omkring
Korsør, Slagelse, Sorø og Kalundborg.

Vi mødes fast en gang om ugen hos et medlem, hvor vi med
udgangspunkt i hans/hendes bifamilier lærer om pleje af bier og
honningproduktion i både teori og praksis.
Om vinteren laver vi bisløjd og afholder begynderkurser for nye
biavlere.

Vi tror man lærer bedst, hvis det hele er lidt rart, så derfor forgår alt
i en hyggelig og sjov atmosfære.

Vi ser biavlen
som en brik til at
værne om vores
natur.
Bier og andre
insekter er også
med til at
bestøve afgrøder
i både landbrug
og hos frugtavl.
Derfor
gælder
det om, at både honningbierne og de vilde bier får gode forhold at
trives under i haverne og den øvrige natur. Til gavn og glæde for os
nu, men også for vores kommende generationer.
Ses vi?

Kontaktoplysninger:

Formand for bestyrelsen: Peter Bech,
Tlf.nr.: 2682 9185

Kontakt os på E-mail:
formand@biavlerforening-trelleborg.dk
Hvornår mødes vi:
I sommerperioden mødes vi hver onsdag aften hos et medlem.
Hvis du har lyst til at kigge forbi, skriver du bare i en mail, hvilken
onsdag du vil komme, så giver vi dig besked om, hvor vi mødes.
I vinterperioden afholder vi bisløjd og introkursus for nye biavlere.

