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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 
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:  
Torsdag d. 19. september 
Mandag d. 21. oktober 
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Lørd. d. 21. sept. hus 9 
Fredag d. 27. sept. kl 10-16 hus 25 
Lørd. d. 28. sept. hus 25 
Lørd. d. 5. okt. Energisterne  
Sønd. d. 6. okt. 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: 
Lørd. d. 25. januar 2020 hus 2  

Tors/fred. d. 23. + 24. maj hus 22 
Lørd. d. 2. maj 2020 hus 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25.12 hus 10 
 
Næste rengøring er 08/09 kl. 10, og det er 
stamgruppe 5: 
Anders + August 
Anne-Lise 
Ole 
Helge 
Lisbeth 
Hjørdis 
Eva + Thor 
Katrine + Richard 

  
 
På torsdag fylder Peter Sømand og Villy – 77 
og 8 år – sol og en dejlig dag til jer beggeJ 
 

     
 
 
Bogklub:  
Kom og deltag...vi læser ”Alt må vige for 
natten” og snakker videre torsdag 3/10 kl. 
20.30 
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Natur-almanakken:  
September kommer af septem, der betyder 
syv på latin. September var den syvende 
måned i den gamle romerske kalender. 
 
Flere millioner vadefugle trækker forbi de 
danske kyster, hvor de raster og fouragerer i 
kortere eller længere tid. Så der er noget at 
kigge på i september. 
 

 
 

 
 
Gæt tre træk-fugle: 
 

 
 

  
 

  
 
 

Kompost: 
Kære bofæller, 
 
Endelig er komposten på møddingen ved 
gården renset igennem helt ned til de 
toppede brosten. Vi har overdækket resterne 
af komposten, så ukrudtsfrø ikke lægger sig 
på det øverste, rensede lag. Fugt og regn 
slipper fint igennem, så regnormene ikke 
bliver deprimerede. Bunken i midten kan 
senere bruges til at rekonstruere vores haver 
med. 
 
"Hvor skal vi så lægge komposten nu?" 
tænker du sikkert. Her kommer en potpourri 
af forslag: 
 
 - Ved Flemmings gravkos vanlige p-plads 
nederst i hestefolden 
- Til venstre for Mettes køkkenhave (husk at 
skubbe dit haveaffald ind, så man kan 
komme forbi på stien) 
- I din have indtil vi har fået en ny 
kompostløsning. 
 
Grene og rockerukrudt skal stadig på bålet. 
 
Nu kommer vi til den anden del af det kærlige 
opråb. Bakken har haft blandet held med en 
optimal kompostløsning. En brugervenlig, 
mindre arbejdskrævende, rottesikker, 
økonomisk lade-siggørlig, ergonomisk 
velfungerende og æstetisk tålelig (her tænker 
vi især på gårdens beboeres hverdagsliv) 
kompost. 
 
Skal vi investere i kompostbøtter som dem, vi 
har ved køkkenet? 
Skal vi have kompost på møddingen, eller 
kan det område bruges bedre? 
Hvor kan Bakken i så fald have kompost 
liggende? 
Hvordan kan vi få meget, lækker og 
arbejdsbefriet kompostjord? 
 
Med så mange kreative og kompetente 
mennesker på et sted, ved vi, at der findes 
hjernekompost til at skabe en ny løsning, der 
gør så mange mennesker så glade som 
muligt. 
 
Mette og jeg glæder os til at modtage jeres 
idéer per mail. Vi samler idéerne og 
præsenterer dem på et fællesmøde.  
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Send venligst alle dine gode idéer CC mette 
og mig, tak. Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
/Louise og Mette 
 
Kærligheden lever godt på Bakken: 
  
Kære alle bofæller, vi vil blot sig TAK for den 
skønne morgensang i tirsdags og tak for den 
dejlige fredagsmiddag med jeres gode 
selskab. Og tak for alle de søde gaver og ord, 
som vi har modtaget. Vi er helt målløse og 
dybt taknemmelige over, at kærligheden 
strømmer livligt og varmt mellem os alle her 
på Bakken.  
Kh Arne og Lene 
 

 
 
Program for trivselsdagen 14/9 ... er på vej.  
I må gerne glæde jerJ 
 
 
Humlebæk Kulturforsyning tilbyder: 
”Sarara: Kameler, sandstorme og miserable 
mænd/foredrag 5/9 kl. 18:00 
Brætspilsaften torsdag 12/9 kl. 19:00 
Begge arrangementer på KulturStationen  
 
 
Bytte-bytte-madtjans: 
Arne og jeg har fået en cykeltur i 
sølvbryllupsgave og det er jo herligt, når man 
elsker at cykle. Eneste problem er bare, at 
turen er den 13/9, hvor jeg skal lave 
fællesmad! Er der nogen af jer, som også 
pludselig har fået brug for at bytte 
madlavning, så bytter jeg meget gerne. 
KH Lene 
 
 

  
 


