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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalenderen  
Husk at give mig en mail eller en seddel, 
hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det 
selvfølgelig også skrives på kalenderen i 
fælleshuset. 
Redaktricen 
 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
2010: 
Torsd. d. 3. juni  
Mand.d. 9. august 
Tirsd. d. 7. september 
Onsd. d. 6. oktober 
Torsd d. 4. november 
Mand. d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Onsd. d. 19. maj  
Torsd. d. 17. juni  
Mand. d. 23. august 
Tirsd. d. 21. september 
Onsd. d. 27. oktober 
Torsd. d. 18. november 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
 
Lørd. D. 12. juni Hus 13 
Mand. d. 3. fra kl. 20 Hus8 
Tirsd. D. 11. maj fra kl. 20 Hus 9 
Lørd. D. 5. juni Hus 21 
Lørd. D. 19. juni Hus 1 
Skt. Hans stamgruppe 6 
 
Arbejdsweekend: lørd. d 18.-19. sept. 
Arbejdsweek-end Opfølgning sønd. d. 26.sept. 
 
Lørd. D. 2. oktober Hus 9 
 
2011: 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
 
 
 
Rengøring sønd. d. 23. maj kl. 10 

Stamgruppe 3 
Peter (3) + Villads + Kamille 
Kirstine + Esther 
Morten + Niels 
Jørgen (15) 
Mikael+ Morten 
Jens K 
Lotte (4) 
Inge + Victor 
Anne-Lise 
 
 
Fødselsdage: 
Martine fylder 17 år fred. d. 22. maj 
 
 

 
 
 
Mere-leg-på-bakken! 
 
I tråd med vores sidste trivselsweekend hvor 
der var flere stemmer der efterlyste børn som 
leger på strædet har vi startet en ny komite 
som undersøger og har som mål at forbedre 
lege vilkår på bakken. ( komiteen er åben) 
 
Og noget af det første vi tænkte på var fælles 
legeredskaber som skaber rammen for leg. 
Der er pt. to gynge stativer og to fodbold mål 
som er meget elsket. Hvis vi også i fremtiden 
vil være attraktiv for børnefamilier ville det 
være godt at øge tilbudene. 
 
Derfor vil jeg gerne på næste fællesmøde 
under evt. fremlægge nogle tegninger (som 
Flemming er ved at udarbejde) af et meget 
flot og flytbart legehus som mere-leg-på-
bakken-komiteen ønsker at opføre på 
bofællesskabets grund. 
 
Komiteen består indtil videre af Hans, Brigitte, 
Lene (grafisk support) og Flemming som 
tilknyttet arkitekt. 
 
Brigitte 
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Skrædder fra Bangkok 
Nu på torsdag den 20. maj kommer Andrew, 
en thailandsk skrædder, forbi vores fælleshus 
på sin tur rundt i Europa, hvor han besøger 
kunder og tager imod bestillinger. Han rejser 
så hjem og producerer og sender herefter 
varerne direkte herop. Min søster og svoger i 
bofællesskabet Sol & Vind synd for Århus har 
besøg af ham hvert år og har gode erfaringer. 
De siger, at han har både bomuld, uld og 
silke i god kvalitet. 
Alle er velkomne til at komme forbi fæ-huset 
mellem kl. 19 og 20.30. Hvis der er særlig 
interesse for det, kan vi nok også organisere 
noget før maden, altså kl 17.30. Sig det til 
mig (2692 3543)! 
Bemærk, at man ofte står sig ved at bede om 
at få tøjet i en lidt løs udgave - ellers kan det 
godt blive lidt for tætsiddende ift hvad de 
fleste af os er vant til. Min svoger siger det på 
den måde, at hvis der er tre muligheder (løst, 
medium og slimline, skal man nok bede om 
den løse udgave, medmindre man gerne VIL 
have det stramt ;^) 
Herunder kopierer jeg hans mail til mig ind, 
så I kan se priser og så'n. 
Hans 
 
Dear Mr. Hans, 
  
My name is Andrew. I am a tailor from 
Thailand who visit Mr. Niels Jacobsen and his 
friends every year. I met him this year and he 
gave me your e-mail address. 
  
I am sure you, your family members, and 
friends are looking forward for tailor made 
suits too. Please inform everyone about this 
and I hope we can set a meeting together. 
  
We can set the meeting either at your place 
or anywhere which will be convenience for 
you and everyone. I will be having with me all 
kinds of samples for making tairlor made 
suits, shirts, wintercoats, dresses, blouses, 
and alot more. I will also have all the latest 
designs for everyone to choose their designs.  
  
Here are my special packages which I make 
during my trip: 
  
Package A 

1 Jacket, 1 Trouser, 1 Shirt, 2 Ties, all for 
Euro 350 
  
Package B 
1 Wintercoat, 2 Jackets, 2 Trousers, 4 Shirts, 
2 Ties, all for Euro 850. 
  
These prices will include the sending charges 
by air mail and all the tax will be inclusive. I 
look forward for our first business meeting 
and hope to hear from you soon. Thank you 
once again, Sir. 
  
Yours Sincerely, 
Andrew. 

 
 
Bakke-CD: prøve og optagelse 
Fredag den 28. maj efter middagen vil vi 
synge nogle af de gamle Bakkesange og 
udvælge de sange, der skal optages den 3. 
juni, hvor vi laver optagelserne til den CD, 
som vores jubilæumsgæster kan få med hjem 
efter jubilæet. Dan vil (hvis han er frisk til det) 
bokse i klaveret. Ellers kommer Anders 
Keiding og hjælper os. 
Der kommer nok nogle gamle bofæller med til 
spisning den 28.5. og den 3.6. 
Jeg har fået bestyrelsens grønne lys til, at 
bofællesskabet de to dage inviterer de gamle 
bofæller, der har meldt´sig til CD-projektet, og 
til, madholdet får en ekstra voksen på begge 
dage. Vil I huske det, når I laver madhold i 
næste periode, Hanne og Anne Lise? 
Med korlig hilsen 
Hans  
 
 
 
 
 
 
 


