
 
Nyhedsbrev                                                                  16. februar 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 102. møde. 
 
 

 

 

 

 

Møde – torsdag d. 15. februar 
Hans Janstrup fortalte med stor kompetence og 
god stemmeføring om sine bier – om deres liv og 
sit arbejde med dem hjemme i parcelhushaven – 
der er det bedste sted man kan have bistader. 
 

Hans kom ind på mange emner om biernes 
spændende verden – her et par udpluk: 
 

Der er 50.– 60.000 bier i et stade, 1 dronning bi; 
ca. 400 droner (han bier, der dør hurtigt efter 
deres parringsjob) og så resten arbejdsbier. 
 

Dronningen føder ca. 2.000 bier pr. døgn i sæ-
sonnen, og hun bliver fodret med ”Gele Royale”  
 

Et bistade kan give ca. 50 kg honning, det er et 
”bi-produkt”– blomster bestøvningen er det 
vigtigste ! 
 

Forhold vedr. bier er omtalt i Jyske Lov år 1286. 
 

Der er mange bi – typer. Rene typer avles på 
”renavls øer” – omgivet af min. 200 m vand. 
 

For den bedste blomsterbefrugtning besøger den 
enkelte bi den samme type blomster pr. dag.  
 

Bierne har deres egen GPS til gode blomster  – 
som de ved cirkelbevægelser kommunikerer til 
de øvrige i stadet. 
 

Det er nødvendigt med god adgang til vand, og 
bierne holder ca. 35 grader i stadet – og bierne 
afkøler v. at fordampe vand. 
 

Honning er nektar + enzymer. Super sundt. En-
zymer tåler ikke mere end 42 grader  
– obs. de bliver ødelagt i varm te !  
 

Hans oplyste, at han gennem sommeren bruger 
ca. 1 time om ugen på sine bier, og at han i de 6 
år han har været biavler har brugt ca 10.000.- kr. 
på denne hobby. Og der skal sælges mange glas 
honning, hvis man skal tjene pengene hjem. 
 

Hans kommer gerne igen og fortæller mere om 
biernes spændende verden. 

 

 

Næste møde – torsdag d. 22. februar 
 

Når døre åbnes - Eftersøgningsarbejde –  
Foredrag til de nysgerrige!  
Få indsigt i Genforenings verden udi eftersøg-
ninger af mennesker.  
Søgen i støvede kirkebøger og arkiver, tilmed 
online, når det er muligt.  
 

Hemmelige børn fra fortiden, måske endda 
arvinger, pludselig opdagede adoptioner og 
nulevende eftersøgte, som bliver kontaktet og 
får et vendepunkt i livet på et splitsekund!  

- Heldigvis oftest af det gode. 
   

Vi kommer også omkring nutidige udfordringer, etik og fremtid. Foredrag 
med en snert af humor, historie og plads til både spørgsmål og debat.  
 

Anette Hallev er eftersøgningsekspert gennem 18 år og stifter af Eftersøg-
ningstjenesten Genforening. I 2018 udkommer bogen “Når døre åbnes” 
 

 

 

Vores mailadresse er:  
info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside: 
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture - arrangementer: 
konto nr. 6060-5364441  
eller mobilepay: 31634982 
Vi mødes hver torsdag ! 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve.  
 
 

Her er de 3 typer bier gengivet. 
”sur, sur , sur” siger de danske bier –  
”sum, sum, sum ” siger svenske og norske. 
 
 

 

Når man Googler ”Bier”  
får man også disse  
resultater: 

 

 

 

Set i Politiken forleden: 
... her er en løsning på et af 

menneskehedens største problemer 
 

 

Ledige pladser – maks 25 deltagere 
Særrangement lørdag d. 3. marts 
- kl. 9:30 besøger vi TV2 i 
Sydhavnen med efterfølgende fro-
kost. Pris 120.- kr. Nærmere følger. 
 

Venligst Mobilpay eller netbank. 
 

Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset //Greveager 9  
2670 Greve 


