
  

Vårdag i Molvik 
 

Praktisk info 7-8 mai 2022 

 

Tid: Oppmøte kl 12.00 7 mai 2022, heimreise for dei som 

overnattar kl 11.00 8 mai. 

 

Stad: Molvikavegen 530, 5993 Ostereidet 

 

Pris: Gratis 

 

Kontaktperson: Leif-Helge Molvik   

leif.helge.molvik@4h.no     tlf: 97 00 32 14 

 

 

 

 



Det blir offisiell åpning av Molvik 4H gard den 7 mai. 
 
Molvik gard har stor produksjon av frukt og bær og ca 1 million bier. 
Vi er dei einaste i Noreg som driv med biesafari og har store planar dei neste åra. 
 
Alle skal få vere med på biesafari laurdag 7 mai, det blir grilling, aktivitetar og overnatting i 
hengekøyeskogen for dei som vil det. 
 
Det blir grilling på bål så ta med eigen grillpinne om du har.  
 
Program for helga. 
 
Laurdag 07.05.2022 
 
kl 12.00 -Åpning av Molvik 4H gard 
kl 12.30 -Omvisning på garden 
kl 13.00 -Samling v bålplassen og oppdeling i grupper til biesafari 
kl 13.30 -Medbrakt lunsj kan nytast rundt bålplassen 
kl 14.00 -Første runde med biesafari 
kl 14.00 -Vi ryddar i hengekøyeskogen og henger opp våre hengekøyer 
kl 15.00 -Aktivitetar rundt bålplassen 
kl 18.00 -Grilling på den nye bålplassen 
kl 22.00 -Ro i hengekøyeskogen og teltleiren 
 
Søndag 08.05.2022 
 
kl 09.00 -Frukost v bålplassen 
kl 09.30 -Vi pakkar saman og gjer oss klar til å reisa heim 
Kl 11.00 -Heimreise 
 
Arrangementet er ein del av prosjektet lærerike opplevingar og støtta økonomisk av 
Gjensidigestiftelsen. 
 
Ta med:  

• Klær til utendørsaktiviteter 

• Nistepakke til lørdag, vi fikser grillmat 

• Snop og digg du treng for ein kveld/natt i skogen 

• Hengekøye eller telt til overnatting med tarp om det vert regn 

• Liggeunderlag 

• Hodelykt 

• Varme klær til overnatting ute 

• Vannflaske /kopp 

• Grillpinne til pølsegrilling 

• Sitteunderlag   



Bli med på biesafari -Ein unik naturoppleving 

Ein biesafari varer ca 1 time og i løpet av den timen vil du lære om dei viktigaste 

pollinerende innsektene våre. Du får låne bidress/hansker og bli med inn i biehuset vårt der 

vi åpner ein bikube slik at du får sjå korleis biene lever.  

 

Retningslinjer for biesafari 

Molvik Gard (Org. Nr: 914 162 882) tar alle forhåndsregler for å forhindre at det skal oppstå 

stikk eller skade på de som deltar på biesafari. Alle får utlevert nødvendig 

beskyttelsesutstyr.  

 

For din egen sikkerhet anbefales likevel at du er ikledd Langermet overdel, Langbukse med 

sokker trukket over bukseben, tette sko eller støvler.  

Selv om alle forhåndsregler er tatt, er bier uforutsigbare fra naturens side.  

Det vil alltid være en risiko for at det kan oppstå stikk eller skade under biesafari. 

Enhver deltaker er forpliktet til å være edru/upåvirket, forholde seg rolig, og etterkomme 

beskjeder som blir gitt i forkant av og underveis i biesafarien. I motsatt fall vil deltakeren bli 

bortvist. 

 


