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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: 
 

Fællesmøder: 

Torsdag 22. september  
Mandag 24. oktober  
Tirsdag 22. november  
 
 

2016 
Lørd. d. 24. september Hus19 
Sønd. d. 25 september Hus1 
Lørd. 1. oktober Hus 25 
Lørd. d. 8. oktober BF Stavnsbåndet 
Fred, d. 28. oktober kl.21-23 Musikcafe 
Lørd. d. 29. oktober Hus 21 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Lørd. d. 3. december Hus 1 
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. 29. april Hus 14 
Lørd. d. 13. maj Hus 7 
Sønd. d. 14. maj Hus 21 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
Lørd. d. 17. juni Hus 21 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rengøring sønd. d. 25. september kl. 
10 
Stamgruppe 3 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
 
Fødselsdage: 
Marie 22/9 – 12 år 
Torben 23/9 – 85 år  

 
Stort tillykke 
 

 
 

 

Vores nabo Peter Frølich på Wilhelmsvej vil gerne 
afholde et bagekursus på Bakken, og i foråret havde 
vi alle for travlt, så nu vender han tilbage i 
november. Han har kalenderen fri og det ser også 
ud til, at fælleshuset er ledigt undtagen den 19/11, 
så meld gerne ind til mig, hvornår I har lyst til at 
lære at bage et godt brød. Vi skal bage med surdej 
og får en surdej med hjem. Det varer i alt ca. 6 timer 
incl. Diverse pauser og smagninger, og koster ca. 
100 kroner incl. råvarer – og foregår i Bakkens 
fælleshus. 
Kh Lene 
 
 
Pindsvin på Bakken 
Er der nogen, som har lyst til at hjælpe med at lave 
pindsvine-huler på Bakken, så vi er klar til at 
modtage ca. 10 små pindsvin i løbet af nogle uger?  
Kh Lene 
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Kære alle sammen! 

Nogle af jer har måske allerede set mig cykle 

rundt i strædet. Jeg er netop begyndt på jura på 

Københavns Universitet og bor af mangel på bolig 

midlertidigt hos min bedste, Anne-Lise i nr. 5.  

Jeg kommer fra Vissenbjerg på Fyn, men har også 

boet i England, Albertslund og Zambia og glæder 

mig over også at kunne tilføje Humlebæk til listen, 

før jeg forhåbentligt finder noget i København.  

Jeg kan nok især kendes på mit blå hår.  

Bedste sensommerhilsner Freja  

 

 

Kære brødre og søstre 
 

Lørdag var en god dag. Jeg var hos jer i 

ånden. Lige fra morgenstunden kunne jeg mærke 

jeres folkelighed og farveglæde.  Jeg måtte 

næsten hive mig i skægget for at konstatere, at 

det ikke var en drøm. I var folket, der frembragte 

kunsten. I udlevede min tese om, at kunst er en 

måde at være sammen på. Selv jeres demokratiske 

måde at beslutte, hvor jeres værker - de seks 

smukke bænke - skal stå, var eksemplarisk. Og 

kære bakkebørn, aldrig vil jeg glemme, hvordan I 

tog farverne til jer og gennem flagene skabte et 

symbol på det udsyn til verden, som vi har brug 

for. 

 

Som tak til jer alle for en dag fyldt med farver, flag 

og folkelighed har jeg malet jer et skilt. Det står på 

det sted, hvor jeres gård i forne tider havde sin 

mødding. Da I for tiden ikke har grisehold (og I 

derfor ikke har brug for en mødding), kan I bruge 

stedet til haveaffald som løv, græs og ukrudt, 

der nemt komposteres til dejlig muld. 

 

Undgå kviste og grene, som ormene er længe 

om at æde sig igennem. Og undgå frugt og 

grøntsager, hvis I vil rotteplagen til livs. Kast jeres 

haveaffald i den tredjedel af den gamle mødding, 

hvor mit skilt er plantet. På den måde vil der i 

andre dele af møddingen til stadighed være 

god muld, som I kan hente til jeres haver. Det vil 

give jer mange blomster i smukke farver til glæde 

for hele bakkefolket og for jeres honningbier. 

 

Poul G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


