Fåborg biavlerforening - Langelands biavlerforening - Ringe biavlerforening
Invitation til bustur med bierne d. 14. august 2016, hvor vi skal besøge storbiavler
Erling Atzen på Rømø, Ribe biavlerforenings skolebigård, en kirkegårds bigård og
Ribe by.
Afgang fra Søllinge forsamlingshus Sdr. Højrupvejen 104, 5750 Ringe kl. 7.30, opsamling kl. 8 på
pendlerpladsen ved Vissenbjerg (afkørsel 54) og med stop undervejs, hvor biavlerforeningerne
byder på formiddagskaffe og rundstykker.

Erling Atzen
Havnebyvej 2014
Havneby
6792 Rømø
2294 2183
atzen@dlgtele.dk

Rømø er den sydligste
af de 3 øer i Vadehavet Fanø, Mandø og Rømø og er en del af Nationalpark
atz
Vadehavet.
Erling Atzen påbegyndte sin biavl år 2000 og driver nu storbiavl både på Rømø og på fastlandet med
honningproduktion som hovedopgave. Biavlen drives i opstablingsdrift med stader i Norsk mål (NM).
Især har Erling Atzen arbejdet med honningbehandling og med at markedsføre et flot produkt og kan derfor
selv afsætte hele produktionen af honning.
Vi skal se Erling Atzens virksomhed og høre om driftsformen og vilkårene for biavl på Rømø.
Erling Atzen er medlem at Danmarks biavlerforenings bestyrelse.

Omkring kl. 12 forlader vi Erling Atzen for at besøg Ribe biavlerforenings skolebigård, hvor vi hører om
skolebigården og vilkårene for biavl i dette område. Foreningens formand Thomas Kjærsig vil vise os
skolebigården og en kirkegårds bigård.

Udsnit af
skolebigården i
Jernvedlund med
kursisters nye
bifamilier.

Ca. kl. 14.30 kører vi ind til Danmarks ældste by Ribe, hvor der er tid på egen hånd.

Byen er en smuk by med mange seværdigheder: Ribe domkirke, domkirkens borgertårn med god udsigt
over byen, det gamle rådhus, stormflodssøjlen, Hans Tavsens hus m.fl.

kl. 17 kører vi fra Ribe med ankomst til Søllinge ca. kl. 19.

Turen er med egen mulepose, som der bliver lejlighed til at nyde i Ribe biavlerforenings skolebigård.

Pris 300 kr.
Ægtefæller / bekendte velkomne.
Tilmelding til Vagn Brogaard gerne senest 1. august efter først til mølle ogmax 50 personer.
- forhør efter tilmeldingsfristen om der er ledig plads.
brogaardvagn@hotmail.com / mobilnr. 2990 2037
Beløbet indbetales på Ringe & Omegns Biavlerforenings konto i danske bank
reg. nr. 1551 konto nr. 7 03 40 24
mvh

Fåborg Biavlerforening

Langelands Biavlerforening

Ringe Biavlerforening

Thorvald Mathiesen

Anders Andersen og Jens Borg

Olav Salten og Aksel Scheby

2213 0644

3062 1567 - 2174 7715

2257 1031 - 2010 7534

