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MESILASPERE
UUDISKIRI               Nr.  7    /
september 2020

Mesilaspere uudiskirjas nr. 7 on ülevaade kohe-kohe saabuvatest sündmustest.  Head

tutvumist!

5. septem ber  - traditsiooniline Karksi-Nuia m esindusfestival. Toim ub juba

13. korda.
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5. septem bril Eesti Meepäev  Tallinna Lauluväljakul. Korraldaja Eesti

Meetootjate Ühendus.
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12. septem bril Harjum aa Mesinduspäev Jüri alevikus, Rae vallas

Palju huvitavaid loenguid, osalemine tasuta. Kui soovid osa võtta kohvipausist või osta

mõnda mesindusega seotud trükist, siis varu kaasa sularaha. Mesinikud müüvad ka

mett.

Tutvu täpsema päevakavaga ja soovitav oleks eelregistreerumine. Vaata meie

kodulehelt vajuta siia
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This is the content

Kas Sind huvitab, millega tegelevad teised mesinikud või milliseid
nõuandeid nad annavad?
Meie kodulehelt leiad mesinik Andruse poolt huvitava info: Merevetikad kaitsevad sinu

mesilasi".   Lugemiseks vajuta siia.

Kas Sa tead, et 26.september on kuulutatud M aale

Elamise Päevaks.

Teeme koostööd Mulgi vallaga ja plaanisime põnevat

õppesõitu sinna. Et see ei jääks üksluiseks, otsustasime

põigata ka Põhja-Läti põnevatesse taludesse.

Vaata programmi kodulehelt. https://maaelureisid.ee/

Aga igal päeval muutub kahjuks olukord. Tõenäoliselt

muudame programmi ja Läti asemel külastame Lõuna-

Eesti põnevaid talusid.

Huvi korral jälgi meie kodulehte: https://maaelureisid.ee/

Õppereiside ajalugu

Endiselt saab tellida mesindusalaseid trükiseid.

Kalendreid on valikus nii Antu Rohtla kui Aimar Lauge

kommentaaridega. Keemik-mesinik Anna Aunap on oma

rohkem kui 20 aastased kogemused samuti kaante

vahele pannud.

Täpsemalt vaata siit.
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Toimetaja kommentaar

Uudiskiri on teile saadetud heas usus, et soovite kursis

olla Mesilaspere uudistega. Olete eelnevalt osalenud kas

mesinduskursusel, õppereisil, tellinud kalendrit või

avaldanud liitumiseks soovi veebi kaudu. Kui enam

uudiseid ei soovi, saatke vastav teavitus.

Kui on infot, mida tahate ise teistega jagada, siis kirjutage

mesilaspere@gmail.com või helistage  5029006

(Marianne Rosenfeld)

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias:

Uudiskirja saajate hulgast lahkumiseks vajuta siia.

smaily
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