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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) 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookinger: 
Torsd. den 6. juni – massage i tv-rum kl 8-15 
Onsd. d. 19. juni hus 21 (kl.8-14) 
Torsd. den 27. juni –massage i tv-rum kl 8-15 
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: 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsdag d. 24. december hus 21 
 
 
 
 
 
 

 
Søndagsrengøring den 9/6 kl.10 - 
stamgruppe 4:  
Hanne, hus 7  
Anne-Dorthe, hus 9  
Mikael, hus 12  
Mikkel, Kamma og Rasmus, hus 15  
Christian og Aslan, hus 18  
Louise og Iris, hus 20  
Jens K, hus 22  
Jacob og Villy, hus 25  
Maria, hus 26 1. 
  

  
 
Fødselsdage på Bakken:  
Vi venter på de næste fødselsdage…J  
  

   
 
 
Husk Sankthans søndag den 23. juni 
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Bakkens mange ressourcer 
Ikke før i eftermiddags stod det klart, at 
Bakken har en sollomme, hvor abrikoser, 
mandler og måske figner kan få de bedste 
vækstvilkår.  
Den oplysning kom Birgit Rothmann med, da 
hun var på rundtur til Bakkens mange 
naturskønne pletter. Sollommen ligger ud 
mod Dageløkkevej i det fjerneste hjørne, og 
hvis det areal bliver ryddet for græs, kan der 
blive en skøn plads for ovennævnte planter. 
 
Birgit Rothmann arbejder med permakultur og 
hvordan vi kan bruge naturens ressourcer i 
urtehaverne til at gro mange flere end de 
ganske få, som de fleste af os spiser.  
Tine havde inviteret Birgit Rothmann til 
Bakken fra Samsø, hvor hun har nogle 
skønne haver, som hun meget gerne viser 
frem. Måske vi kunne planlægge en dagstur 
dertil i efteråret?  

 
Foto: Lene 


