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Jaruplund, Veding og Sankelmark Distrikt
og Jaruplund Danske Kirke

Vi inviterer til

Tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 15.00
i kirkens lokaler, Jarplunder Weg 14, 24976 Handewitt

Vagns foredrag om honningbier
Et foredrag, hvor du kan se, føle, smage og spørge.
Foredraget ledsages af billeder samt korte videoer med lyd.
Der vises bi-materiel og prøver på biernes ”produkter”:
Honning, pollen, propolis, voks, gelée royale og gift.
Både historisk og i vore dage har ”produkterne” stor betydning
for mennesker og dyr. Biernes bestøvning har tilmed afgørende
betydning for det, vi mennesker og dyr lever af!
Der fortælles om biernes historie. Deres liv, indretning af deres
bolig, deres sanser, evner til at finde vej og hvordan de
kommunikerer og samarbejder. Biernes imponerende evne til
at klare sig i en stor familie i al slags vejr næsten overalt på
jorden bliver gennemgået. Det er godt klaret af et lille insekt,
der vejer ca. 0,1 gram!
Vi når også at tale om, hvordan vi alle kan hjælpe bierne.
Foredragsholder er Vagn Kildsig, som er aktiv biavler og som
har været formand for en biavlerforening samt i en periode
formand for Danmarks Biavlerforening.
Alle er velkomne.
Takket være Margit kan vi købe kaffe for 2 €.
Med venlig hilsen
SSF’s bestyrelse og menigheden
NB! Vi følger de i Slesvig-Holsten gældende Covid 19-reglerne. Siden den 20.09.2021 gælder
3G-reglen for arrangementer - man skal fremvise, om man er ”genesen, getestet
(”Schnelltest”, ikke ældre end 24 timer eller ”pcr-test, ikke ældre end 48 timer) oder
geimpft”.

Vi gør opmærksom på, at det kan ske, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementerne.
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime
interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering
på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

