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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 
Onsdag 24. august  
Torsdag 22. september  
Mandag 24. oktober  
Tirsdag 22. november  
 
 
2016 
Lørd. d. 21. maj Hus 4 
Sønd. d. 22. maj Café-møde 
Lørdag 4. juni Arbejdsweekend 
Søndag 5. juni Arbejfsweekend 
 
Torsd. D. 23. juni Sankt Hans Stgr. 4 
Tirsd. D. 19. juli Hus 10 
Lørd. d. 27. august Hus 1 
Lørdag 27. august Arbejdsweekend 
Søndag 28. august Arbejdsweekend 
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 
2017: 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 22. maj kl. 10 
Stamgruppe 3  
 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
Fødselsdage: 
Christian (18) fylder 36 år fred. D. 20. maj 
 
 
Tillykke 
 

 
 
 
 
 
Café-møde om jordvarme nu på 
søndag kl. 15-17 
 
Som annonceret et par gange her i 
Bakkanalen holder vi café-møde om 
etablering af jordvarme til afløsning af vores 
efterhånden lidt bedagede gasfyr. Vi har fået 
prisoverslag fra to leverandører, og vi har 
holdt møde med energitjenesten (en non-
profit-NGO) om mulighederne. Alt i alt synes 
vi, at det nu er passende at inddrage alle 
bofæller i overvejelserne. Derfor: Mød op og 
lyt, spørg, diskutér, drik te og kaffe og spis 
kage! 
 
Kh. Energnisterne v/ Dan, Henrik, Jacob, 
Lise, Gerda og Hans 
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Bagekursus på Bakken 
 
Mon ikke der er flere end mig, som gerne vil 
lære at bage de lækre brød, vi serverede ved 
Bakkens generalforsamling og som nabo 
Peter Frölich havde bagt? Peter vil meget 
gerne gentage sit bagekursus på Bakken og i 
løbet af kort tid opsætter han en 
tilmeldingsliste på opslagstavlen med 
forskellige datoer i maj og juni. 
Kh Lene 
 
 
Åbne arme søges 
 
Måske har nogen af jer tænkt på at blive 
besøgsfamilier for amerikanske studerende, 
ligesom Suzan og Torben og vi har været for 
efterhånden mange unge. De kommer 
gennem DIS og hvis I går ind på DIS' 
hjemmeside, vil I kunne se, at de søger nye 
‘hjem’ til de studerende, som kommer den 20. 
August. I kan enten selv henvende jer til DIS 
på: http://dis-kbh.dk/besogsfamilie/  eller 
skrive til mig, så hjælper jeg med kontakten. 
 
Flygtningevennerne i Fredensborg kommune 
mangler også mennesker, som vil tage imod 
med åbne arme. De står med omkring 10 
flygtninge fra Eritrea og Syrien, som mangler 
en kontaktperson. Hvis I skulle være 
interesserede i at blive kontaktperson, er I 
velkommen i Frivilligcenteret på Teglgårdsvej 
423A om mandagen kl. 17-20, hvor 
flygtningevennerne mødes med de flygtninge, 
som har tid og lyst til at komme. Der bliver 
tilbudt lektiehjælp, et måltid  mad og foredrag 
om aktuelle emner. 
Kontaktpersonerne forsøger at hjælpe med 
integrationen ved at svare på div. spørgsmål, 
udfylde skemaer og meget andet. Heldigvis 
er der mange kontaktpersoner om 
mandagen, så man kan altid spørge de andre 
om gode råd. 
 
Kh Lene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så er der ryddet op på komposten 
 
Mod syd (dvs til venstre) er den færdige 
kompostmuld – lige til at hente i trillebøren. 
Tag længst inde og grav gerne helt ned til 
brolægningen i bunden, sådan som det er 
påbegyndt. 
I midten ligger bunken, hvor trillebøren med 
græs og ukrudt tømmes ud. Undgå grene af 
ned til en babyfingers tykkelse, for de er alt 
for længe om at formulde. Og tænk på, at 
plastik, potteskår og ståltråd ikke forgår. 
Grænsen mellem de to afdelinger er markeret 
med blågrønt sejlgarn. 
Længst inde mod grisehuset er den gamle 
hønsegård, som måske igen en dag hegnes 
ind til hønsene, så smid ikke noget der. 
Kh 
Hans og Mette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


