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I skrivende stund er vi jo tæt på den traditionelle standerhejsning i bi gården, men
omstændighederne gør, at vi desværre må udskyde denne. Vi følger op på alle forbud og
henstillinger der er udsendt fra myndighederne, og udmelder en dato når dette er forsvarligt.
Vores begynderkursus er ligeledes udsat nu på ubestemt tid, vi vil gøre alt hvad der står i vores
magt for at få det afviklet, således alle kan nå at få honning i glassene i år. Vi finder en løsning, så
der vil vi nok bede om hjælp fra alle erfarende med at hjælpe til, herom senere.
Bierne på Stadevej har det rigtig godt der er liv i alle familier og de flyver som intet er hændt, I
morgen tjekker jeg alle mht. foder og vi i bestyrelsen sørger for at passe bigården efter bedste
evne så må vi jo se.
Vi håber i har haft en god vinter, og nyder samværet med bierne. Det er dejligt at kunne gå ud og
følge den lidt tidlige forårs stemning der er, og som jeg, kan i jo lige få en snak med bierne om
situationen, de svare ikke igen men det er hyggeligt. Solen har allerede magt og der kvitterer
bierne på fuldt drøn, det er dejligt. Og de næste dage lover de godt vejr så nyd det i fulde drag.
Jeg håber i alle og jeres familier er ved godt mod og helbred, og at I vil støtte op om foreningen
når vi igen må mødes, det er det jeg vil savne allermest, jeg glæder mig meget til at bytte løvn,
høre historier om alt det der er sket og skal ske
Nej hvor jeg glæder mig til at være sammen med jer igen
Når myndigheder tillader det, melder vi en dato ud for opstart i bigården.
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