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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 24-25/8 
Trivselsdag 14/9 (stamgrp. 2) 
Sangaften for børn søndag 27/10 
(eftermiddag) 
Indvielse af jordvarme 05.10 15-17  
Dragedag 26.10 
1. advent (stamgrp. 3) 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag 17.01.20 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 10. september 
Tirsdag d. 8. oktober 
Tirsdag d. 12. november 
 
Fællesmøder i 2019:  
Onsdag d. 21. august 
Torsdag d. 19. september 
Mandag d. 21. oktober 
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Lørd. d. 21. sept. hus 9 
Lørd. d. 28. sept. hus 25 
Lørd. d. 9. nov. hus 10 
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 
Torsd. d. 24. december hus 21 

 
Næste rengøring er 01/09 kl. 10 og det 
er stamgruppe 4: 
Hanne 7 
AD 
Mikael 
Mikkel + Kamma + Rasmus 
Christian + Aslan 
Louise + Iris 
Jens 
Jacob + Villy 
Maria 

  
 
Ingen fødselsdage i denne uge... 
 

     
 
Kursus på Krogerup Højskole med 
naturen i centrum: 
Jeg har lagt mærke til, at der er et 
spændende kursus på Krogerup Højskole i 
efterårsferien og jeg kunne virkelig selv have 
lyst til at følge det, hvis kalenderen var fri. 
Kurset hedder ’Når naturen kalder’ og der 
kommer mange forskellige spændende 
’kloge’ mennesker, som kigger på naturen fra 
forskellige vinkler. I kan finde 
kursusbeskrivelsen her: 
https://krogerup.dk/korte-kurser/naar-naturen-
kalder/ 
  
Kh Lene 
 
Flyttekasser:   
Vi har gennem den seneste tid bidraget med 
et større antal små og store flyttekasser, som 
nu (uhensigtsmæssigt) står nede i kælderen. 
Da vi ikke har tænkt os at flytte lige med det 

E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                                Hjemmeside: www.bf-bakken.dk  
Redaktion: Lene/Johanne                               Deadline søndag kl. 16 00                                    Redigeres af bofæller 
 
 
 

        39. årgang       ·     Nr. 33      ·    18. august 
2019 



2 
 

samme  tænkte vi de kunne blive 
fælleseje, det hænder jo at bofæller flytter 
eller har brug for at flytte ting til sommerhus 
el.lign. Kan vi finde et mere hensigtsmæssigt  

 
sted at opbevare kasserne? – eller skal vi 
bare køre dem på losseren? 
  
De bedste hilsner 
Henrik/Maria 

 
Æbler: 
Så er der æbler på Sydtorvet igen. 
Heldigvis giver Ananas-træet rigtig mange 
æbler i år, og der er også mange 
på Filippaen (tidligere kaldt Gråsten, men det 
er jeg ret sikker på, at det ikke er!), men de er 
endnu ikke modne, så brug dem til 
madlavning og vent et spar uger med at fylde 
i frugtskålen. 
Guldborgtræet står så godt forskanset af vold 
og grav, at jeg har opgivet at samle dem op. 
Men de er jo dejlige, så forcer selv 
forhindringerne og saml jer nogle dejlige 
spiseæbler. Hvis brudfladen på stilken er 
brun, er det flere dage siden æblet er faldet 
ned, men hvis den er grøn, er æblet frisk og 
godt! 
Og tænk på at lære jeres børn, at danske 
æbler er mindst lige så gode som butikkernes 
udenlandske store, flotte og skinnende æbler, 
som er fragtet hertil langvejsfra. Og jeg har 
lige hørt, at der er nogle meget nyttige stoffer 
i æblekerner, så spis bare kernehuset med. 
- Og så er vores æbler jo garanteret fri for 
sprøjtemiddelrester. 
Kh Mette 
 

 
 
 
Spis løs:  
Månedens frugt og grønt er: 

SQUASH 
BROMBÆR 

BLOMMER 

BLOMKÅL	
 
 

Bogklub: 
Bogfinkerne – hanner som hunner – mødes til 
snak om "Alt må vige for natten"...i løbet af 
september. Læs den sammen med din 
naboJ eller lyt på Mofibo. Dato følger 
Alle er velkomne... 
 
Naturalmanakken:  
Nu føder vores eneste giftslange, hugormen, 
sine 7 – 10 unger. Ungerne er 15 – 20 cm 
lange og brune. 
 
 
Nu føder vores eneste giftslange, hugormen, 
sine 7 – 10 unger. Ungerne er 15 – 20 cm 
lange og brune. 

 
 
Nyt fra Fredensborg Bibliotekerne:  
 
-DTU Scienceshow 05/10 kl. 11-12 (Nivå 
Bib) 
-Debataften med Imram Rashid 19/09 kl. 
19-21 (Fredensborg bib.) 
-Fællessang på Humlebæk bib 31/10 kl. 12 
(spil dansk uge) 
-Foredrag med årets naturfotograf Per 
Finn Nielsen 24/10 kl. 19-21(Fredensborg 
bib) 
 
Måske er det noget for dig? J  
 
 
 
 
 


