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

Kalender 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: 
Tirsd. D. 10. maj 
Tirsd. D. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Torsd. D. 28. april Generalforsamling 
Mand. d. 23. maj 
Tirsd. D. 14. juni 
 
 
2016 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Sønd. d. 24. april Hus 21 
Lørd. d. 30. april Hus 14 
Lørd. D. 23. april Hus 7 
Lørd/sønd. 14./15. maj Hus 22 
Lørd. d. 21. maj Hus 4 
Sønd. d. 22. maj Café-møde 
Torsd. D. 23. juni Sankt Hans Stgr. 4 
Tirsd. D. 19. juli Hus 10 
Lørd. d. 17. sept. Trivelsdag Stgr. 5 
Lørd. d. 10. september hus 26A 
Lørd. d. 24. september hus19 
Lørd. d. 29. oktober hus21 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 24. april kl. 10 
Stamgruppe 6  
 
Dorthe 
Hanne S 
Hans + Jens 
Eva + Thor 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Christian og Jakob (6) 
Søren + Johanna 
Torben H 
 
 
Fødselsdage: 
Kim fylder 55 år lørd. D. 23. april 
 
 
Tillykke 
 

 
 
Bakkanalen udkommer først  
mandag den 25. april 
 
 
 
Så er der leg i skoven 
 
Torsdag d. 28.4, 5.5., 12.5. og 19.5. 
underviser jeg i motorik og leg for børn fra 2½ 
til 5 i Babyloneskoven. Der er stadigvæk 
pladser på holdet. Det koster 200.- kr. og 
man sender bar en mail til mig hvis man 
skulle være interesseret. 
 
dansende, springende og kravlende hilsner 
Brigitte 
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Majstangsfest 
 
Så skal sommeren bæres ind på Bakken, 
Lige straks er det Maj, dagene bliver lysere, 
fuglene synger og det blomstre alle vegne! 
Det er en gammel tradition i at man dagen 
inden den 1. Maj sætter en Majstang op som 
så bliver danset omkring. Samme aften bliver 
der også fejret Valborgaften en 
frugtbarhedsfest som rigtige hekse fejrer på 
Blocksberg.  
 
I år holder vi  Majstangsfest i gårdhaven. Vi 
sætter Majstangen op og danser om den kl. 
17 lørdag d. 30. April. Derefter er der bål og 
sammenskudsgille, 
Vi står for desserten så lad de sødesager 
blive hjemme:-) 
 
Kom gerne før for at  hjælpe med at binde 
krans, tænde bål, synge med mere. Medbring 
instrument hvis du har.  
 
Meld tilbage senest d. 17.4.  hvis I vil være 
med til at hilse foråret velkommen sammen 
med os. 
 
Brigitte, Søren, Johanna og Sofia 
 
 
 
 
 
Køkkenhave  

Kære Alle, 
Jeg vil så gerne have køkkenhave ude ved 
siden af jer andre og planlægger derfor at 
anlægge en have på jordstykket til højre for 
de nuværende køkkenhaver, dvs. under træet 

der hvor ingen bruger jorden. Sig til, hvis der 
skulle være grunde til at lade være ellers 
begynder jeg at grave næste uge. 

Bedste hilsner, 
Eva  
 
 
 
 

 
 
Et bidrag til Bakken 
 
Efter den første kursusaften i torsdags er vi 
biavlere in spe (Mikkel, Kamma, Johanne, 
Anne på gården, Lene og jeg) nu for 
alvor stukket af en gal biavler. Vi vil gerne i 
gang nu og håber på at kunne levere 
Bakkens første bihonning allerede i denne 
sæson. Det kræver, at vi får bistaderne sat op 
inden for ca. 2-3 uger. 
 
Vi har tidligere i Bakkanalen og på 
fællesmøde orienteret om, hvor vi påtænker 
at placere staderne (nok 2 eller 3), nemlig 
ude til højre for (nord for, om man vil) Henriks 
køkkenhave, lige op ad lunden - og har indtil 
nu kun fået positive kommentarer til den 
plan. Bierne flyver op til tre km for at finde 
nektar og pollen, så fra den foreslåede 
placering vil de fint kunne betjene vores 
haver, æblelunden mv. - og samtidig drage 
nytte af både skov og mark og tanke op i den 
lille dam ved siden af. 
 
Eventuellle kritikere af ovennævnte plan 
bedes kontakte en af os før 
generalforsamlingen. Det er så vores håb, at 
vi på GF kort kan summe over det og 
umiddelbart herefter skride til installering af 2-
3 bifællefamilier.     
 
Kh. Hans & slyngvenner 
 


