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HÄLSA FRÅN 
BIKUPAN
Biprodukter och Hälsa

Norrköpings och Vikbolandets Biodlarföreningar anordnar 
tillsammans och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
ett antal temamöten under vintern 2019. 

Vi har nu nöjet att inbjuda medlemmar från Östergötlands 
biodlardistrikt till en temadag med Alexandra De Paoli som 
föreläser kring Biprodukters hälsomässiga egenskaper samt 
håller i en workshop där deltagarna får göra egen salva. 

Läs gärna artikeln De vill öka kunskapen kring biprodukter i 
årets första Bitidning om Alexandra De Paoli och Lotta 
Fabricius Kristiansen 

Arrangörer 
Norrköpings och

Vikbolandets
Biodlarförening i samarbete

med Studieförbundet
Vuxenskolan

Föreläsare
Alexandra De Paoli

Örtterapeut 
Har i flera år arbetat som
föreläsare, kursledare och

terapeut

 Avgift
 Föreläsning 100;-

Fika 40:-
Föreläsning och workshop
150:-Tillkommer en mindre

avgift för råvaror till
salvatillverkning

Sponsring
Rapsolja är skänkt av

Sänkdalens Gård

Tid och Plats
kl 13.00—17.00
Himmelstalunds
gymnasiets Aula

Mötet är öppet för alla
medlemmar i Östergötlands

Biodlardistrikt vid stort
intresse har medlemmar i

SBR företräde

FÖRANMÄLAN 
SENAST DEN 22 JANUARI 

ANMÄLAN GÖRS TILL
GÖRAN PETTERSSON

 NORRKÖPINGS
BIODLARFÖRENING

KVILLINGE.BIGARDAR@
GMAIL.COM 

ELLER TFN 0738-441105.
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