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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 
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. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookinger: 
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 2/6 kl.10 - 
stamgruppe 3:  
Peter 
Marckus 
Karen Sofie 
Suzan 
Erik 
Charlotte + Esther 
Hanne 17 
Luis + Mateo 
Nana + Hugo + Topper 
 
  

  
 
Fødselsdage på Bakken:  
Aslan har fødselsdag 27/5 – tillykke med 
de 8 årJ 
Arne skal fejres fredag 31/5 med 56 år, 
og Gerda (gamle pige) fylder 85 år lørdag 
den 1. juni. 
Stort tillykke til jer alleJ  
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Hvor var det en fantastisk 
arbejdsweekend - især om lørdagen. Vi 
var et lille hold om lørdagen, som blev 
forkælet langt op over ørerne med både 
hjemmebagte morgenboller, hjembragte 
pizzaer og ditto skønne kager fra 
Steinerbørnehaven. Skidtpyt med at 
fælleshuset var blevet booket om 
lørdagen, vi hyggede os megameget i 
hus 18 og glæder os til næste 
arbejdsweekendJ 
Kh 
Lene  
 
Vidste du?: 
Juni er opkaldt efter Juno – en romersk 
gudinde for ægteskabet. 
 
 
 
Slåede stier i det åbne land: 
Baggrunden for at vi i sin tid overhovedet 
begyndte på at slå stier ude på 
landbrugsarealerne, var dels at gøre det 
åbne land mere tilgængeligt for bofæller og 
naboer, dels et forsøg på at regulere 
færdslen. Bl.a. gennem høengen, der 
efterhånden var blevet ret så belastet af fri 
færdsel på kryds og tværs.  
 
Presset på vores produktionsjord har siden 
været støt stigende. Der trampes til 
stadighed nye spor, og der er en tendens til 
at græsslåmaskinen følger efter ud fra 
devisen “Hvor der gås, skal der slås”. Helt 
aktuelt er der slået endnu en ny sti bagom 
de nye køkkenhaver. Angiveligt for at 
kunne komme hurtigere ud til shelteret.  
 
Da vi på fællesmødet i marts tog stilling til 
køkkenhavegruppens seneste forslag, blev 
netop ideen med at føre en sti bagom de 
nye køkkenhaver droppet til fordel for at 
bevare det oprindelige forløb langs de 
eksisterende haver. Bl.a. fordi det 
lavtliggende område nedenfor de nye haver 
er  ekstremt vådt og smattet en stor del af 
året.   
 

Den oprindelige sti har fungeret 
glimrende i mange år. Også nu med 
haver på begge sider. Så hvorfor afskære 
et stort hjørne af høengen med en, for 
mig at se, overflødig ekstra sti direkte ned 
til shelteradadgangen. En adgang, som vi 
iøvrigt var enige om at bevare så diskret 
som muligt. D.v.s. ingen græsslåning eller 
beskæring. 
“Hvor der slås, der gås”. Og hvor der gås 
sættes hurtigt varige aftryk. Da den 
nyslåede sti ligesom ikke spiller op til ånden 
i vores snakker og beslutninger vedr. 
området derude, har jeg tilladt mig at 
opsætte en venlig henstilling, om at benytte 
den sædvanlige sti, så græs og jordbund 
kan hvile i fred til høst.  
/Erik 
 

 
 
Efter oprydning i kælderen – kom kom 
og se/hent ting og sagerJ 
 
 
Natur-almanakken: 
Pindsvinet føder sine 4 – 8 unger. De er 
blinde og har bløde pigge. 
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Bakkedag:  
I Sverige har de Kanelbüllens dag (4/10), 
grapefrugtens dag og andre særlig 
festlige dage... 
 
Hvad du forslag til en særlig dag på 
Bakken – så skriv til mig. Så holder vi en 
event... 
 
Kh Johanne 
 
Denne hat er da ikke til at stå forJ 
 

 
 
 
Bålhygge, fri med solskin eller arbejde 
i køkkenhaven:  
Kristi himmelfartsdag falder 40 dage 
efter påske og ti dage før pinse. Den 
ligger altså altid på en torsdag, tidligst 30. 
april og senest 3. juni. Kirken fejrer ved 
Kristi himmelfart, at Jesus steg til 
himmels 40 dage efter sin opstandelse. 
 
Og hvis der skal ske noget andet er der 
både... 
 
Sjov på Roskilde Dyrskue 
Hvor: Roskilde Dyrskue 
Hvornår: 31. maj - 2. juni 

 
 
Ta' ungerne med på Roskilde Dyrskue, 
der i år fejrer sit 50-års jubilæum. Hils på 
alle de søde dyr, såsom grise, køer og 
høns, se på traktorer, deltag i sjove 
workshops, prøv halmlabyrinten, oplev 
hesteshow, besøg Ankers Tivoli og meget 
meget mere.   
 
Bliv klog på fisk på Øresundsakvariet 
Hvor: Øresundsakvariet 
Hvornår: 30. maj – 2. juni, alle dage kl. 
10-17 

I Kristi Himmelfartsferien kan I få svar på 
alle jeres spørgsmål om fisk, når 
Øresundsakvariet inviterer til aktiviteter, 
der lærer dig om havdyrenes form og 
funktion. Hvorfor ser fisk ud som de gør? 
Gør det nogen forskel om en fisk er flad, 
lang eller rund og hvad er det egentlig, 
der bestemmer, at en fladfisk er flad og 
en tangnål er nåleformet? 

 

Og Søstrenes loppemarked lørdagJ 

 


