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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 kalenderen i fælleshuset. 
 
Arrangementer 
*Arbejdsweekend light 25-26/5 
Sankt Hans 23/6 (stamgrp. 1) 
Arbejdsweekend 24-25/8 
Trivselsdag 14/9 (stamgrp. 2) 
1 advent (stamgrp. 3) 
3 advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
 
* Light-weekenden er en weekend, hvor frokosten bliver 
levering af fx pizza, og der stilles drikkevarer frem. 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 14. maj 
Tirsdag d. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Mandag d. 20. maj 
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookinger: 
Fred. d. 17. maj hus 14, konfirmation 
Lørd. d. 18. maj hus 5 
Mand. d. 20. maj hus 14 (kl.8-13) 
Torsd. d. 23. maj massage i tv-rum 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Fred. d. 31. maj hus 22 
Lørd. d. 1. juni hus 22 
Torsd. den 6. juni – massage i tv-rum kl 8-15 
Torsd. massage den 13/6 
Onsd. d. 19. juni hus 21 (kl.8-14) 
Lørd. d. 17. aug. Hus 18 
Lørd. d. 31. aug. hus 14 
Lørd. d. 7. sept. hus 6 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Ons. d. 25. dec. hus 10 

Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 
2020 – bookninger: 
Torsdag d. 24. december hus 21 
 
Søndagsrengøring den 19/5 kl.10 - 
stamgruppe 2:  
 
Johanne + Jacob 
Sebastian + Sille 
Mikael 
Arne 
Flemming 
Ditte + Isak 
Mette 
Henrik 
  

  
 
Fødselsdage på Bakken:  
Stort tillykke til maj-kattene: 
Mandag 13/5 fylder Flemming 73, onsdag 
den 15/5 fylder Sara 38 og Christian(18) 
kan mandag 20/5 blive fejret med de 39.. 
Hip hip og hurra  

   
 
 
Kolde huse:   
Jeg får i morgen et par varmeblæsere til 
låns, så hvis du har brug for en, så sig til, 
Mik 
 
Arbejdsweekend:  
I må meget gerne snarest skrive til 
vedligeholdelsesgruppen, hvis I har 
kendskab til opgaver, som trænger til at 
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blive løst i forbindelse med 
arbejdsweekenden d. 25-26. maj. 
 
På forhånd mange tak for hjælpen. 
/Vedligeholdelsesgruppen 
 
 
Børnedisco: 
Min gode veninde og en DK største 
kvindelige DJ´s Rosa Lux kommer og 
laver børnedisco i børnerummet. 
Det kan blive mega fedt... 
 
Datoen Rosa og jeg har kunne finde, er 
sat til 31.05 maj. Skal siges at det ikke 
har været let at finde en fælles dato. 
 
Da det er børnedisco, så starter det 
tidligt kl 17.00 og slutter ikke alt for 
sent, dvs max 2 timer  
 
Min intention er skabe venskaber på 
kryds af alder og børnene i nærområdet, 
så mit ønske er at invitere Bakkens, 
Smørhullets og Landsbyens børn. 
 
Alt dette er tanker og drømme som jeg 
går med, og et mere detaljeret oplæg kan 
komme, men ønsker lige at føle efter 
hvad stemningen er på Bakken. 
Jeg ved ikke om jeg bryder div procedure 
ved at komme med sådanne et foreslag, 
eller er det blot som når man låner 
fælleshuset til en børnefødselsdag i 
dagstimerne? 
 
Jeg ken se at hus 22 har booket fælles 
huset 31.05, men går udfra det er efter 
spisningen, og igen 1.06. Lise og Jens 
om. 
 
Det skal på ingen måde være til gene for 
nogen som helst, så hiv fat i mig hvis det 
er. 
 
Mange hilsner 
Discokongen Søren…. 

 

 

 

Mød en haveguru og få mere tid i 
hængekøjen –mindre tid med 
havearbejde 
 
Bliv klogere på, hvordan du får et sundt 
økosystem, der klarer sig selv, og et rigt 
udnytte af spændende afgrøder på meget 
komprimeret plads. Og det er ikke 
kedeligt! 
Birgit Rothmann laver haveplaner og 
holder oplæg om permakultur på 
Bakken d. 1. juni.  
Og du er inviteret! 
 
Birgit Rothmann er opvokset på en 
planteskole og har arbejdet med haver 
hele sit liv. Men da hun opdagede, at de 
smukke blomsterhaver var ørkener af 
udpint jord og mangel på insektliv, 
sadlede hun om til permakultur, der går 
ud på at skabe stabile dyrkningssystemer 
med en økologisk vision. 
I juni måned skal du derfor spare frisør og 
sommershopping væk og bruge dine 
penge på at få: 

- En samtale og havevandring med en 
haveguru, vi importerer fra Samsø 
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- Udarbejdelse af en tegning / 
haveplan, der viser, hvordan du 
fremover kan gøre din have 
toplækker, spiselig (for både dyr og 
mennesker) og bæredygtig. 

- En planteliste og beskrivelse  

HVAD? Koster det kun 2000 kr? Ja, hvis 
vi tilmelder 3 haver og opefter, kan vi få 
det til denne spotpris. 
Og nu tænker du måske: ”Hun kan ikke 
lære mig noget. Jeg har årtiers erfaring 
med havearbejde”. Men måske du 
alligevel kunne have gavn af at blive 
klogere på, hvordan du med fordel kan 
dyrke kartofler i tang, lave en gravefri 
have, dyrke trøfler, bygge en pizzaovn, 
tilføje kvælstoffikserende planter, lave en 
ormegård, dyrke jorden uden at slås med 
ukrudt men derimod høste figner, 
pekannødder og abrikoser. 
 
På den måde kan du gøre noget godt for 
dig selv, dine naboer, bierne, ormene og 
miljøet!  
Skriv og tilmeld dig så hurtigt som muligt 
–hvis datoen er dårlig, laver vi den bare 
om. Lån evt. hendes bog af mig og blive 
inspireret før du beslutter dig. Men pas 
på, du ikke bliver hooked! 
 
Kh Tine, hus 1 
tine.tobiasen@gmail.com 
 
Autostol:   
Ella er nu blevet så stor, at hun har brig 
for en autostol fra 9 mdr og op. Er der 
nogen der har sådan en stående, som vi 
kan låne, leje, købe? 
 
/Mik 
 
Opbrydning af asfalt: 
 
I forbindelse med rørlægningen til skuret ved 
Hus 1-3 vil vi foreslå at den lille asfalttap som 
leder fra strædet til stien imellem Hus 3-4 ikke 
genetableres efter at have været brudt op. 
Dette stykke erstattes i stedet af hhv. grus og 
græs. Rækken af brosten genbruges til 
afslutning af kant mod strædet. Denne 
løsning vil i så fald følge udformningen af 
strædets øvrige koblinger til sti og i det hele 

taget tage sig pænere ud. Forslaget sker i 
overensstemmelse med hus 4, 16 og 17 som 
har udsyn til det omtalte stykke. Se vedlagte 
fotos 
 
Venlig hilsen 
 
Hus 3 

 

 

OBS...OBS: 
Vejleby kunne ikke komme ind i deres 
container her til morgen, fordi der var 
parkeret foran den.  
 
Så: Ingen parkering foran containerne. 
 
Kh Dan 

Maj måned er: 

HVIDE ASPARGES 

RABARBER 

GRØNNE ASPARGES 

PERSILLE 

Spis løs... 

 

 



4 
 
 

Græsslåning på Bakken: 

Græsset vokser og gror – virker den store 
mark-græs-slåmaskine? Og findes der en 
liste med hvem der kører? 

Kh drengene fra hus 6 

Natur-almanakken:  

Nu kan du finde larver af sommerfuglen 
Nældens takvinge på brændenælder. Kig 
efter et spind. 
I løvskov, lysninger og skovbryn flyver 
den smukke sommerfugl aurora. Hannen 
er let at kende på sine orangefarvede 
vingespidser. Larverne lever på løgkarse. 
 
 

 
 

 


