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    1916-2016        100 år   Cirkulär nr 3  2016 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg  

100-årsjubiléet lördagen den 18 juni 2016 i IOGT/NTO:s lokal, Vattentorget, 

Växjö. Denna högtidsdag närmar sig med stora steg!!! Vi i jubileumskommittén har haft vårt 

sista gemensamma möte inför jubiléet.  

Dagen börjar kl 10 och här finns program för både erfarna biodlare såväl som för nya och för 

blivande biodlare, allmänt naturintresserade, historiskt intresserade…. ja, här finns möjlighet för 

alla att träffas, prata och ha det trevligt tillsammans och njuta av den vackra omgivningen vid 

Växjösjön!!!!  

Det blir sång och musik, bildvisning och inte minst ett intressant föredrag av Börje Blomster om 

100 år med biodling.  

Försäljning av Jubileumshäftet, där du kan läsa om distriktets 100-åriga historia och om 

föreningarna och deras aktiviteter, om personer som betytt mycket för biodlingen, lite kuriosa 

med mera.  

Utställning av biredskap samt bikupor från halmkupa till flow hive.  

Försäljning och provsmakning av honung, visningskupa med bin. 

Lotteri med fina vinster.   

Ingmar Wahlström och Sture Käll, SBR besöker oss och är med hela dagen.  

Det finns några P-platser vid lokalen och vid Emigrantmuséet. Annars tipsar vi om parkeringen 

bakom Domkyrkan och vid Norrtullskolan. Varför inte samåka? Ring och tag med någon när du 

ändå kör!! 

Utställningen pågår till ca 14.45.   

Därefter är det middag på Fyra krogar med en fantastisk utsikt över Växjösjön, för de som 

anmält sig!  

Menyn består av kyckling, potatisgratäng, sallad och kaffe med kaka efter maten. Vegetariskt 

alternativ finns. Pris 150 kr per person (Vatten eller lingondricka ingår). Betalas på plats av var 

och en. Sista anmälningsdag är den 6 juni. Det finns ett fåtal platser kvar! Max 50 personer. 

Här kommer också att ske utdelning av hedersutmärkelser m m  

Varmt välkomna säger jubileumskommittén!                   Var god vänd! 



 Länets studieresa lördagen den 28 maj. Tyvärr fick vi ställa in denna resa p gr a för 

litet antal deltagare. 

Påminner om 

Distriktsordförandekonferens lördagen den 22 oktober 2016 Uppvidinge Bf är 

värdförening. Till mötet inbjuds ordföranden samt en person till från varje förening. Mer info 

kommer men det blir bl, a. information från riksförbundets ordförandekonferens och om 

bihälsoläget. Som vanligt får varje förening berätta lite om sina aktiviteter och framföra 

önskemål om föredrag m m.  Tänk igenom och kom med förslag! 

  

 

Länets bästa honung tänker vi genomföra även i år i samarbete med Hästriket. Mer info 

kommer! 

Nästa styrelsemöte blir den 23 augusti 2016.  

Vi ses den 18 juni!! 

Hälsningar från styrelsen och från jubileumskommittén 

genom Karin Persson 

i ett blomstrande och varmt Björstorp, där bina just nu har fått fullt upp med hallonen! ALLT, ja 

nästan allt har blommat eller blommar just nu! Längesedan jag sett så mycket blåbärsblom! 

Lingon, brakved, ja, t o m knoppar på mina lindar?! Lite vitklöver.. Regn behöver vi men 

hoppas bara att det inte blir som 2004, då Småland hade översvämningar i mitten av juli!!  

Tel 0372-550 04 Mobil 0730-651967  epost karin.persson@ljungby.nu                                

Hemsida  http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/361/1/ 
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