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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 

Kalendere og mail  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 

 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder kl. 20: 
18. marts/15. april/20. maj/  
17. juni /12. august/16. september/7. oktober/12. 
november/9. december 
 
 
Fællesmøder: 
Torsd. D. 27. marts 
Onsd. D. 23. april Generalforsamling 
Mand. d. 26. maj 
Tirsd. D. 24. juni 
Tirsdag d. 19. august 
Onsdag d. 24. september 
Tirsdag d. 21. oktober 
Torsdag d. 20. november 
Mandag d. 15. december 
 
 
2014 
Lørdag den 29. marts Hus 21! 
Lørdag d. 5. april Hus 26A  
Lørd/sønd. 17.-18- maj Hus 13 
Lørd/sønd d. 24-25.maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 1. juni Hus 19 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
Mandag d. 23. juni Stamgruppe 2 Sankt Hans 
Lørd. D. 23-24. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
Lø/sø d. 13.-14. sept. Stamgruppe 3 
Trivselsweekend 
Lørd. D. 11. oktober Hus 19 
Sønd. d. 30. nov. Stamgr. 4  1. sønd i advent  
Lørd. D. 6. december Hus13 
Søndag d. 14. dec. Stamgr. 5 3. sønd. i advent 
Torsd. D. 25. december Hus 22 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Søndag d. 28. december Hus 4 
Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften  
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 30. marts 
Husk sommertid 
Stamgruppe 6: 
 
Dorthe 
Hanne S 
Hans + Jens 
Judith 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Niels 
Søren + Johanna 
Torben H 
 
 
Fødselsdage: 
ingen 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Og så var der arbejdsweekend. 
 

 
 
Voksne mænd med fadøl lægger puslespil 
Kh Sara 
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Køkkenholdet ved frokosttid 
 

 
 
 
Noget af køkkenholdet ved kaffetid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Og så var der lige kaffen alle talte om. 
Købt i Super Best i Espergærde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilken pære skal jeg sætte i min PH-
lampe? 
 
 
 
Efter at en 100w glødepære ikke længere er 
en mulighed, har det i en periode været 
svært, at finde det helt rigtige alternativ. 
Lampen er designet ud fra glødepærens form 
og måde at afgive lys på, og derfor er det ikke 
alle nye pærer, der passer lige godt til 
lampen. Det helt rigtige bud på en pære er 
formentlig Philips Master LEDbulb D 20-
100W E27 827 A67. Det er en 20w LED-
pære, som lyser svarende til en 100w 
glødepære, og som passer formmæssigt til 
lampen. Men sådan en pære koster 379,- 
kr./stk., så de fleste vil nok vente, til de er 
faldet i pris, med at anskaffe den type pærer. 
Men mindre kan også gøre det. Både Philips 
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og Osram, som er de to førende mærker 
inden for pærer, har sparepærer, der har den 
fornødne lysstyrke og passer OK til lamperne. 
Da lampen er designet til en 100w 
glødepære, skal man op i en 20w sparepære 
for at få lumen (lysstyrke) svarende til de 
100w. 2 gode bud her er Osram DULUX 
STAR, Mini Twist, 20w med 1.300 lumen 
svarende til en 94w glødepære. Et andet bud 
er Philips TORNADO Esaver 827, 20w med 
1.320 lumen svarende til en 95w glødepære. 
Hvis du vil se, hvordan pærerne virker i en 
PH-lampe, kan du kontakte mig. Og hvis jeg 
skal købe nogen af OSRAM-typen (ikke 
dæmpbar) hjem til dig sammen med indkøb til 
fælleshus m.v., kontakter du også bare mig. 
Sidst vi købte, kostede de under 50,-/stk. 
Philips er noget dyrere. 
 
På vegne af ENERGNISTERNE og med 
venlig hilsen, Dan 
 

 
 
 

 
Stær i kassen? 
 
Jørgen T og jeg (mest Jørgen) har hængt 
en stærekasse op i det første af træerne 
ved køkkenhaverne. Stæren har sin rede 
højt (5-15 m), så vi har hængt kassen op i 
ca. 6 m højde. Hvis vi er heldige bygger 
de rede i kassen allerede i år, for de 
lægger først æg fra sidst i april, men 
ellers bliver det næste år eller andre fugle 
end stære. Der er fint med mad til stære 
på vores grønne arealer. De er bl.a. glade 
for stankelbenlarver og kan på den måde 
være med til at holde antallet af flyve-
flaksende stankelben nede til efteråret. Vi 
prøver at holde øje med, om der kommer 
noget ud af forsøget. Kh Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


