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Foreningen er blevet beriget med et
brugt batteri!
Det kan ikke komposteres! Derfor kan vi ikke bruge det til så meget
andet, end at falde over. Batteriets ophav bedes fjerne det. Ganske som
vores affaldsregler henstiller. Som i:
”Miljøfarligt affald skal man selv bortskaffe”
HUSK Fællesarbejdet d. 12. August
Vi starter som vanligt kl. 09:30 med kaffe og brød for derefter at gå til
den. Vi havde regnet med at kombinere fællesarbejdet med afbrænding
af vores Sct.Hans bål – men det bliver efter al sansynlighed ikke til noget
pga. fortsat brandfare.
Onsdag d. 15. August
Er der til gengæld mulighed for at deltage i et arrangement i fælleshuset,
som kommer til at summe af aktivitet.
Kl. 19 vil Nina Hansen fortælle om vilde bier. Det varer en times tid + tid
til spørgsmål.
Der er fri entré
Yderligere info:
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Let´s Bee Better
-et foredrag om vilde bier og bestøvningen i din køkkenhave

Æbler fra haven. Vilde brombær fra skoven. Friske jordbær med fløde.
Vi danskere forbinder sol og sommer med lækre ting at putte i munden.
Vi ved godt, at der skal bier til for at bestøve mange af vores køkkenhavers velsignelser
– men at vi er nødt til at tænke på, hvor bestøvningen kommer fra, er nyt.
-Bestøvning kommer vel af sig selv. Som den altid har gjort…?, tænker du måske?
Men nej, det er der meget, der tyder på, at bestøvningen ”ikke bare gør”.
Et foredrag om vilde bier og bestøvning kunne godt blive én lang dommedags-profeti om,
hvor forfærdeligt det hele vil være uden bier.
Men i PLAN Bi vælger vi bevidst at fokusere på, HVAD vi kan GØRE!
Det giver så meget mening at satse på VILDE BIER i en grundejer- eller kolonihaveforening
*Vilde bier er meget dygtige bestøvere
*Vilde bier flyver højest 2, 3, 400 meter fra deres redegang
*Vilde bier har intet honninglager at forsvare – de stikker kun, hvis du træder på dem

KOM OG HØR, HVAD DU SELV KAN GØRE I HAVEN, HVIS DU VIL HAVE
MASSER AF BESTØVNING OG NOGET SJOVT AT KIGGE PÅ:

Tid:
Sted:
Se mere på planbi.dk og på Facebook.

Go sommer!
Bedste hilsner
Bestyrelsen
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