
SKABELON TIL DREJEBOG 

Aktivitet: Humlebidag, 40 deltagere 

Tid PROGRAMPUNKT HVORDAN HVEM MATERIALER (CA.) 

Før aktivitet 

1 måned før Bestil arrangementspakke og 

opret evt. online-tilmelding 

Ring eller skriv til Lasse Jesper Pedersen, som har udviklet materialet. 

3119 3234, lasse@dn.dk – bestil antal og versionering 

  

1 måned før  Bestil bivenlige frøblandinger ”Bivenlige” blomsterblandinger/engblandinger kan fx fås hos 

http://www.sommerfuglehaven.dk/ eller hos http://nykilde.dk/  

 Fx 200 g frø (ca. pris: 200 kr) 

1. måned før Lav aftale med biavler om 

honningsmagsprøver  

Kontakt lokale biavlere   

1. måned før Evt. Lav aftaler med 

biekspert 

Kontakt vildebier.dk eller den lokalebiavlerforening og hør om de vil 

deltage 

  

14 dage før Presseinvitation er skrevet 

og sendt til relevante medier.   

Tilpas udkast fra arrangements-pakke 

 

Få evt. hjælp fra sekretariatet til Facebook invitation 

 Udkast fra arrangements-

pakke  

14. dage før Plakat er hængt op Hænger plakater op relevante steder fx dagligvarebutikker og bibliotek  fx 50 plakater 

14. dage før Foldere og indstik modtaget 

fra DN 

Foldere og indstik gjort klar  Fx 40 foldere og 

 40 indstik 

14. dage før Materialer til 30 kasser er 

anskaffet 

Køb uldopkrads (fx http://butik.juhlin.dk/), kapok (fx http://vivatex.dk/) 

og finmasket metalnet (fx http://www.creeps4you.dk/).  

Sørg for tørret mos, blade og udvandet græs, samt for at det er tørt til 

arrangementet (tør det fx på et varmt gulv eller i drivhuset). 

Køb silikone, tagpap, skruer, søm 

http://www.streno.dk/index.php/tradvaev/rustfrit-tradvaev/  

 Ca. 250 g uldopkrads og 250 

g kapok og 0,5 m2 metalnet 

(ca. pris: 600 kr) 

1 sæk mos, 1 sæk blade, og 

1+ sække udvandet blødt 

græs, 1 tube silikone, 5 m2 

tagpap, skruer, søm 

(ca. pris: 1.000 kr) 

14. dage før Frøblandinger er modtaget 

og pakket i fin kuvert 

Design og pak frøposer. Evt. luk med DN klistermærke 

 

 500 gram til 40 små poser 

(ca. pris: 300 kr) 

14. dage før Diplomer modtaget fra DN   40 stk 

14. dage før Evt. mad til 40 mennesker 

arrangeres  

Bestil eller lav sandwich, kage, frugt, saft, kaffe, te.   60 personer  

(ca. pris: 2.000 kr) 

http://www.sommerfuglehaven.dk/
http://nykilde.dk/
http://butik.juhlin.dk/
http://vivatex.dk/
http://www.creeps4you.dk/
http://www.streno.dk/index.php/tradvaev/rustfrit-tradvaev/


På dagen 

08.00 – 10.00 Gør værkstedet klar Transporter brædder, sække med mos, græs og blade, mv. til lokalitet 
Sørg for værktøj, herunder rundsav, hamre, boremaskiner, knivtang og 
hulskærer 
Gør ”værkstedet klar”  

  

08.00 – 10.00 Gør andre boder klar    

09:30 – 10:00 

10:00 – 14:00 

Stille drikkelse frem Forbered saft og kaffe, så det er klar når folk ankommer. Fyld løbende op   

10:00-10:15 Velkomst og præsentation DN byder velkommen og præsenterer deltagere og program for dagen, 

herunder hvorfor bierne er vigtige og hvorfor de er trængte (meget gerne 

med et lokalt fokus 

  

10:15-10:30 Evt. Præsentation ved lokal 
biekspert  

NN præsenterer sig og går lidt mere i dybden med levesteder, forskellige 

arter, udfordringer for bierne osv. 

  

10:30 – 10:35 Introduktion til 

humleredekassebygningen 

Beskriv kort, hvordan man gør og udlever samlevejledninger   

10:35 – 14:00 Byggeri og summen Vi summer rundt, bygger kasser og snakker om biodiversitetns forarmelse 

Når børnene er færdige med kassen, får de diplomet overrakt sammen 

med en frøblanding – hvis de ikke er medlem, får de tilbud om 3 mdr. 

gratis medlemskab af foreningen 

Desuden indsamles e-mail adresser, så vi kan invitere børn og forældre til 

at dele deres oplevelser på Facebook 

  

11:40 – 13:00 Kaffe, saft og frugt Sørg for løbende at fylde op og sætte frugt frem   

10:35 – 13:30 Smagsprøver på honning Lokale biavlere stiller honning smagsprøver klar 

Lokale biavlere fortæller om forskellig honning  

 Budget: ?? 

12:30 – 13:30 Mad Sæt sandwich frem   

14:00 – 15:00 Vi pakker sammen Vi siger pænt farvel til de sidste, og pakker sammen   

Efter aktivitet 

Dagen efter Skriv en kort nyhedshistorie 

og send den ud som 

afslutning på et godt 

arrangement 

Send historien ad samme kanaler som de tidligere pressemeddelser   

 


