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Vart tog våren vägen? Jag vet bara att krusbärsbuskarna, lönnen, körsbären,
vinbärsbuskarna och äppleträden blommade och vips så var det färdigblommat.
När intresset för biodling förankrar sig hos oss, så kommer medvetenheten om
vilka växter som utvecklas, hur naturen utvecklas från år till år, man jämför
vårarna, somrarna, draget på nektarkällor mm. Detta gör även oss till goda
naturkännare, hur hela naturen lever i symbios och den biologiska mångfalden är
avgörande. Men, vi kan bara sitta på avbytarbänken och iaktta hur
förändringarna påverkar vårt landskap. Varken väder eller tid är något vi kan
påverka! Detta år är för våra ”kollegor”- bönderna ett katastrofår. Torkan och
bristen på regn drabbar även oss, då det uteblivna regnet leder till att det är svårt
för bina att finna nektarkällor. Finns det inget drag, bygger inte bina ut
kakmellanväggarna som jag har satt till i skattlådorna, och honungsskörden
minskar. Nu håller vi alla tummarna och jag uppmanar er, ser ni en spindel,
trampa på den så regnet kommer!
För att vi medlemmar ska få inblick i större biodlingar, ska vi göra ett
studiebesök (Bisurr) hos Ewa och Cenny Asker som bedriver ”Kullens Bigård”
utanför Grums söndagen 22 juli. Som vanligt samlas vi vid parkeringen mitt
emot Lidl, Kristinehamn för samåkning. För mer info läs bifogat dokument.
Det ökade intressen för biodling, ställer höga krav på distrikten och
lokalföreningarna i landet. Ett tydligt tecken på detta är att vi i Kristinehamn har
nu 2 st kurser samtidigt för nybörjare i biodling! Jag har ännu inte funnit
dokumentation om att det har hänt tidigare i vår förening! Tack vare det ökade
intresset, har också lett till ökat medlemsantal i vår förening, till 53 st
medlemmar! Då vi för 3 år sen var endast 33 st… För er som är intresserade av
historia, så var det år 1947 som Kristinehamns hade 55 st medlemmar, alltså det
högsta noterade i arkivet! Jag vill passa på att hälsa er nya medlemmar varmt
välkomna och en del av er har jag redan träffat på ”Bisurret” hemma hos Bengt
tidigare i våras. Till samtliga, passa på att lära känna nya som gamla medlemmar
i föreningen t ex på våra medlemsträffar och utbyt erfarenheter, det är
ovärderligt! Det är långt fram till november, men redan nu bör ni medlemmar,
fundera på hur styrelsen ska se ut. Ta kontakt med valberedningen för att lämna
förslag eller om ni själva vill stå till förfogande! Det är ni medlemmar som
beslutar hur föreningen ska se ut och arbeta med.
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En liten påminnelse, har inte ännu anmält uppsamlingsplats, då är det hög tid att
ni gör det! Blanketten hittar ni under fliken ”dokument” på hemsidan. Alla ska
göra det, inga undantag. Glöm inte att kika in på vår Facebooksida
”Kristinehamnsortens biodlareförening” och även på ”Värmlands
biodlaredistrikt. Givetvis så kikar ni in på hemsidan med jämna mellanrum, där
kontakter till alla oss i styrelsen finns.
https://varmland.biodlarna.se/lokalforeningar/kristinehamnsortensbiodlareforening/

Styrelsen önskar er alla en fortsatt trevlig sommar!
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