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Indlæg til Bakkanalen: 

Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 

Kalender og mail  
Husk at sende os en mail, hvis I skal bruge 
fælleshuset, og så skal det selvfølgelig også 
skrives på den store kalenderen i 
fælleshuset. 

 
Arrangementer 
Arbejdsw. Light 26.-27.5* 
Skt. Hans 23.6, stg. 6 
Arbejdsweekend 25.-26.8 
Trivselsdag 15.9, stg. 1 
1. advent 2.12, stg. 2 
3. advent 16,12, stg. 3 
Nytårsaften 31.12, stg. 4 
* Light-weekenden er en weekend, hvor der ikke laves 

frokost eller tilbydes børnepasning. Frokosten bliver 
levering af pizza, og der stilles drikkevarer frem 

 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
8. maj 
29. maj 
 

Fællesmøder i 2018:  
14. maj 
12. juni 
 

2018 – bookninger: 
Torsd. d. 10. maj hus 2 
Sønd. d. 13. maj - massage kl.8-14.30 
Sønd. d. 3. juni – massage kl.8-14.30 
Sønd. d. 24. juni – massage kl.8-14.30 
Lønd. 7. juli hus 15 
Lørd. d. 18. august hus 3 
Lørd-sønd. d .1-2. september hus 21 
Lørd. d. 27. oktober hus 23 
Lør/søn d. 3. + 4. nov hus 26 1.sal 
Lørd. d. 1. december hus 3 
Lørd. d. 8. december hus 6 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Lørd. d. 29. december hus 11 
 

2019 – bookninger: 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Søn. d. 19. maj hus 7 
 

Søndagsrengøring den 13/5 kl.10 med 

stamgruppe 3: 

Peter Sømand, Marckus, Suzan, Erik, 

Charlotte+ Esther (hus 15), Hanne (hus 17), 

Luis+Mateo, Nana+Hugo+Topper og Karen 

Sofie 

  

 
 
Fødselsdage:  
 
Flemming har fødselsdag søndag d. 13/5 – 
stort tillykke til dig☺ 
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Græsslåning:  
 
Nu er chancen der!  
Få en 3 timers ego køretur på en mellemstor 
benzin-motor 3-4 gange over sommeren. 
Hvis det ikke lyder attraktivt kan vi supplere 
med at du er smådøv, ryster og har en let 
grøn hudfarve bagefter. Det lyder tilpas 
ubehageligt til at det må være godt for noget. 
Med andre ord har vi 1-2 ledige pladser i 
græslåningsbanden, så skynd dig at tage fat 
på undertegnede og meld dig til! 
/Christian 18 
 

 
 

 
Om beskæring af træer: 
 
Hermed til inspiration lidt generelt om 
beskæring fra  www.havenyt.dk: 
 
Det er rigtigt, at man tidligere beskar 
frugttræerne i vintermånederne. Antagelig 
fordi man kiggede på frugtavlerne, som 
altid har beskåret træerne i 
vintermånederne – og stadig gør det. Men 
det er ikke ud fra hensynet til træerne, men 
af hensyn til arbejdsfordeling ud over hele 
året. Det er i vintermånederne, at der er tid 
til at beskære i frugtplantagerne. 

 

I haven kan vi først og fremmest tænke på 
træernes ve og vel og derfor beskære om 
sommeren. Det er desuden lettere at se 
virkningen af en beskæring, når træet har 
blade på. Men det kan jo godt få ens 
havehjerte til at bløde lidt, når man skærer 
grene af med små æbler på. Men de 
samme grene ville jo have været væk, hvis 
der var blevet skåret grene af i februar. 

  

Desuden udpluk fra artiklen: 

https://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmet
oder/beskaering/336.html 
 
Rundt i nydelige velplejede haver står der 
ofte amputerede træer og buske. Træagtige 
planter helt ude af balance med deres natur. I 
god tro er de skamskåret, og tilbage står 
hjerteskærende grimme planter og trives helt 
forfærdeligt. Meget af det bygger på 
vildfarelser om, at træagtige planter skal 
beskæres, overleverede holdninger som »der 
skal luft ind i kronen«, »der skal tyndes ud«, 
»de vil ikke sætte frugt uden beskæring«, »de 
skal formes, ellers bliver de grimme«. 
 

Beskæring skader træet 
Træer og buske har indbygget et sæt 
arveanlæg, som styrer deres reaktioner på 
såring. Når vi beskærer dem, opfatter de 
dette som en såring, og alle deres 
forsvarsmekanismer går. 
 

Den nødvendige beskæring 
Træerne klarer sig som regel bedst uden 
beskæring, men alligevel kan det være 
nødvendigt at gribe til beskæring. 
Der kan være tale om knækkede grene, 
grene som får sår ved at gnide sig op af 
hinanden, der kan være grene som kommer i 
vejen for træer, huse m.m., det kan være, at 
man vil fremprovokere blomstring, o.s.v.  
 

Sommerbeskæring 
Sommerbeskæring er uden al tvivl den 
bedste årstid for beskæring, hvis vi 
udelukkende ser på planternes trivsel. Der 
kan så være praktiske grunde til evt. at gøre 
det på andre årstider, frugter på træerne, 
man kan måske ikke se grenene for bare 
blade osv. Men mere præcist er tiden fra ca. 
1. juli til ca. 15. september, hvor planterne er i 
fuld aktivitet, helt at foretrække. Der er ikke 
tradition for at beskære træer og buske i det 
tidsrum, men alle undersøgelser, f.eks. de 
meget storstilede og omhyggelige forsøg, 
som har været udført i Hamburg under 
professor Dujesiefkens ledelse, peger 
éntydigt på dette tidsrum. 
 

Beskær så skånsomt som muligt: 

• Beskær kun, hvis det er absolut 
nødvendigt. 

• Beskær om sommeren. 

• Skær ind til grenkraven og ikke ind i 
grenkraven. 

• Beskær så tidligt som muligt, altså medens 
grenene er tynde. 

https://www.colourbox.dk/vektor/gardener-graesslaaning-plaeneklipper-retro-vektor-8345180
http://www.havenyt.dk/
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Sommerbeskæring giver tre fordele: 
1. Der kommer ingen vanris. 

2. Indkapslingen forløber mere effektivt. 

3. Arvævet, som lukker hen over såret, 
bliver mere kompakt og forveddet. 

 

Litteraturhenvisning 
Du kan læse mere om sommerbeskæring og 
beskæring i øvrigt i »Træer i byen. Træpleje 
og økologi« af Sten Porse og Jens Thejsen. 
Bogen er udgivet af Dansk Center for 
Jordbrugsuddannelse.  
  
/Erik 
 

 
 
 
 
Arbejdsweekend maj 2018:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et lille guldkorn fra søndag: 
 
Lene fjoller rundt på trampolinen med Topper, 
og så kommer Hugo og Willy og hopper med. 
Efter et øjeblik kigger Willy på Lene og 
spørger: Hvornår er du blevet så 
børnevenlig? 
 
 
Kære bofæller,  
 
Damen der nærmest aldrig deltager i 
konkurrencer har vundet en af slagsen. 
Præmien er at en fotograf ved navn 
Frederikke Brostrup skal komme hjem og 
fotografere vores lille familie d.16/5... ikke 
sådan på den artige ‘kig ind i kameraet-
måden’, men mere sådan dokumentaristisk. I 
den forbindelse vil hun gerne med til 
fællesspisning og tage lidt billeder der. Men 
før vi siger ok til det vil vi selvfølgelig lige 
tjekke med jer om  det er ok. Billederne skal 
kun bruges af os selv... de vil være med os 
fra hus 25 i fokus og vil ikke komme på 
sociale medier hvis nogle på billedet ikke 
ønsker dette.  
 Hendes arbejde kan tjekkes ud på 
www.frederikkebrostrup.dk  
 Kh fra hus 25 
 

 
 
 
Naturalmanakken: 
 
Nu kan du finde larver af sommerfuglen 
Nældens takvinge på brændenælder. Kig 
efter et spind. 
 

 
 

https://www.haveabc.dk/18/besk%C3%A6ring---%C3%A6bletr%C3%A6
http://www.familienfrandsen.com/side2.html
http://www.familienfrandsen.com/side2.html

