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Biernes liv og betydning

Torsdag d. 1. november 2018
Hans Jørn og Lisbet Kolmos:
Pas på bierne – de passer på dig
Biernes liv, deres sprog og deres betydning for planteverdenen og for os mennesker. 
Hvorfor dør bierne, og hvad kan vi gøre for at forhindre det?
   Hans Jørn har passet bierne i Marjattas landbrug i mere end 30 år og vil fortælle om 
praktisk biavl og om ny indsigt om bier ud fra natur- og lægevidenskaben. Lisbet vil 
fortælle om Rudolf Steiners tanker om bierne og deres betydning. Honning er et 
forunderligt produkt: lavet af bier i samspil med bakterier ud fra planters nektar og solens 
kraft. Det er ikke bare et levnedsmiddel, men også et lægemiddel. Bier er følsomme 
indikatorer for miljøets tilstand og menneskers sundhed. Derfor er det dybt bekymrende, at
man i disse år registrerer massedød blandt bier overalt i verden. Hvad er årsagen? Hvad 
betyder det for os mennesker? Og hvad kan vi gøre for at vende udviklingen?

Torsdag d. 15. november 2018
Verner Andersen:
Biernes omgivelser og boliger
Hvordan bliver bierne påvirket af omgivelserne – f.eks. landbrugets sædskifter, brug af 
pesticider og fældning af læhegn? Hvordan tilpasses bihusene og vokstavlerne, så bierne 
kan få et uforstyrret liv i overensstemmelse med deres væsen? Hvilken rolle har bierne 
haft i Jordens udvikling?
   Noget om de forskellige arter af bier – f.eks. honningbier, humlebier og jordbier – sociale
bier og enlige (solitære) bier. Lidt om erfaringer fra Bellingehus frugtplantage – bl.a. om 
brug af askepræparater til erstatning af pesticider og til hjælp for bierne.
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