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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: 
Mand. d. 23. maj 
Tirsd. D. 14. juni 
 
 
2016 
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 
 
De røde på arbejdsweekend. 

 
 

Rengøring sønd. d. 8. maj kl. 10 
Stamgruppe 1  
 
Anne-Dorthe  
Arne + Jakob 
Dan 
Gerda 
Hanne Kristine + Morten 
Hjørdis 
Karen Sofie 
Jacob + Villy 
Marckus 
 
 
Fødselsdage: 
August fylder 3 år onsd. D. 4. maj 
Flemming fylder 70 år fred. D. 13. maj 
Sara fylder 35 år sønd. d. 15. maj 
 
Tillykke 
 

 
 
 
 
Redaktricen holder ferie fra  
d. 7. maj til d. 14. maj så Bakkanalen 
udkommer først igen mand. d. 16. maj 
 
 
Løbehjul løbet bort 
 
Jeg kan godt lide, at vi kan låne hinandens 
ting - og af og til for en kort stund endda uden 
at spørge om lov. Men jeg bryder mig ikke om 
at se mit fine løbehjul ligge henslængt i 
regnen ved fælleshuset efter at have savnet 
det i flere dage. Nogen har taget det i skuret 
og så ladet det ligge udenfor. Tillad mig at 
foreslå småbørnsforældrene at snakke med 
deres børn om lån og tilbagelevering af ting. 
 
Kh. Hans 
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Svanesøen 
Som I sikkert alle har bemærket, har et 
knopsvanepar besluttet sig for, at de gerne vil 
bygge rede, lægge æg og få unger i vores sø. 
Så her er lidt om vores nye 'beboere'. 
Knopsvanen er Danmarks nationalfugl, og 
Danmark er et af dens vigtigste områder, 
fordi vores lavvandede kystområder trækker 
mange tusind vintergæster til. Vi har nu en 
stabil ynglebestand på 4-5.000 par, men 
sådan har det ikke altid været. I 1926 var der 
kun 4 par tilbage i Danmark. Så total 
udryddelse truede på grund af jagt - de skulle 
smage udmærket - og forfølgelse her i den 
grimme ællings fædreland. Men efter fredning 
er bestanden gået frem til det nuværende 
stabile niveau. 
Når parret er blevet enige om redestedet, 
skaffer hannen redematerialet (afbrækkede 
tagrør, siv, kviste og rødder af vandplanter), 
som hunnen så bygger den store rede af. 
Herefter bliver der lagt et stort æg – ca. 11x8 
cm! - hver anden dag, normalt 4-6 i alt. Når 
sidste æg er lagt begynder rugningen, som jo 
altså er i gang nu, og varer ca. 5 uger. I den 
tid hvor hunnen ruger, tager den næsten ikke 
føde til sig.  
Når æggene er klækket, og ungerne er tørre 
og har hvilet sig lidt, kommer de ud på søen. 
De bliver ikke madet, men svanemutter hiver 
vandplanter op og lader dem falde ned på 
vandoverfladen. Ungerne holder sig tæt til 
hende og snadrer så plantedelene i sig. 
Andre fugle der kommer i nærheden af 
ungerne jages væk af hannen, som holder 
vagt. Svanefamilien vender tilbage til reden 
for at overnatte og for at varme ungerne. 
Igennem hele yngleperioden og specielt når 
ungerne vokser til og kræver mere føde, 
bliver andre svaner jaget væk fra søen.  
Normalt ruger samme svanepar på samme 
sted år efter år. Så hvis vi ikke forstyrrer dem 
for meget, får de sikkert unger igen i søen 
næste år. 
Og så lige lidt facts om knopsvanen: 
• Knopsvanen er Danmarks tungeste fugl, 

og en voksen og velnæret han kan veje op 
til 16 kg. Hunnen lidt mindre. 

• Knopsvaner holder sammen parvis hele 
livet. De bliver først kønsmodne i en alder 
af fire til fem år. 

• Svaner kan blive meget gamle. Op til 26 
år.  

• Knopsvanen er den fugl i Danmark som 
har den længste yngleperiode, dvs. fra 
redebygning til ungerne er flyvefærdige. 
Mindst fem måneder tager det fra 
æglægning til ungerne kan flyve. 
Går alt vel, er 
ungerne flyvefærdige 
sidst i september. 

• Kollisioner med 
elledninger er en af 
de mest almindelige 
dødsårsager for 
knopsvanen. 

• Danmark havde i 
70'erne verdens 
største 
knopsvanekoloni i Ringkøbing Fjord, men 
landbrugets forurening fjernede 
fødegrundlaget. 

• Knopsvanen har hvert år en periode på 6-
7 uger, hvor den ikke kan flyve, fordi den 
fælder svingfjerene. 

• Knopsvaner er stumme, men vi kender vist 
alle den imponerende syngende lyd fra 
deres vingeslag, når de flyver. Og så kan 
de jo hvæse...  

Dan 
 
 
Og apropros svaner tog Hans denne serie 
billeder. 
 
Der var så fredeligt ude på landet indtil……  
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Asyl til drivhus 
 
Jeg har været så heldigt at få et drivhus og 
kunne selvfølgelig godt tænke mig at komme 
i gang med at sætte det op og plante. Derfor 
vil jeg høre om der er nogen der har noget i 
mod at det kommer til at stå i gårdhaven 
yderst mod øst for denne plante sæson. Når 
fremtiden for gården og gårdhaven er afgjort 
så kan det jo sagtens være at det skal flyttes 
igen. 
 
Der jeg ikke er den stor gartner er vi flere om 
at benytte det, en lille drivhus gruppe. :-) 
 
Kom til mig hvis mine planer generer dig. Jeg 
har tænkt at starte opsætning i slutning af 
ugen.  
 
Kh Brigitte  
 
 

 
 


