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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: 
 
Fællesmøder: 
2010: 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
 
2011: 
Lørd. D. 22. januar Hus2 
Lørd. D. 29. januar Hus 24 
Søndag d. 6. februar 2011 kl. 12.00 kommer 
Henrik Mortensen/Beskæring af frugttræer 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Sønd. d. 27. februar Arbejdssøndag 
Lørd. D. 19. marts Hus 13 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Sønd. d. 15. maj Hus 20 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 25. juni Hus 20 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd/sønd. 20.-21. august Trivselsweekend 
Lørd. /sønd. 10.-11. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 18. september Opsamling 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
Lørd. D. 1. oktober Hus 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 9. januar kl. 10 
Stamgruppe 2: 
Ole Sejr  
Lone + Jens 
Erik 
Jacob (5b) 
Birgitte + Nikolaj 
Mik 
Suzan 
Janni + Gustav + Astrid 
 
 
 
Fødselsdage: 
 
ingen 
 

 
 
 
Tillykke 
 
 
Nytårshilsen 
 
 
Kære Bofæller. 
  
Tusind tak for at være med til en forrygende 
dejlig og flot og sjov nytårsaften, som jo 
forløb lige så supert som det plejer! I kan 
bare det der med at lave en flot fest med 
plads til alt, hvad der hører sig til. 
Vi nød det hele inkl de ømme dansefødder 
næste dag! 
  
I ønskes alle et rigtigt spændende og godt og 
lykkeligt nyt år! 
  
Kærligste hilsner fra Nils og Eva 
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Min tipoldefar havde en arbejdsuge på 
72 timer - 12 timer dagligt .også lørdag. 
Ved siden af passede han sin lille have, 
der forsynede familien med grønsager. 
Samtidig var han kasserer i den lokale 
idrætsforening, strålefører i det lokale 
brandkorps og tenor og nodeskriver i 
sangforeningen. Han klippede selv sine 6 
børn, forsålede familiens fodtøj, kløvede 
brænde og lavede selv sit husgeråd. 
  
Min oldefar var kommet ned på en 
arbejdsuge på 54 timer. Han overtog 
haven og var også brandmand. Han var 
godt nok medlem af den lokale 
idrætsforening og sangforeningen, men 
han kunne kun drive den til en baryton 
uden noder. Hans 4 børn blev sendt til 
barberen for at blive klippet, og øksen 
blev foræret væk, da han gik over til 
kulfyring. Husgerådet blev fornyet hos 
isenkræmmeren. 
  
Min bedstefar arbejdede 48 timer om 
ugen. Også han var havemand og 
medlem af den lokale idrætsforening, 
men havde ikke tid til at synge og slukke 
ildebrande. Hans 2 børn fik lov til at blive 
langhårede. 
  
Min far var autoritetstro og derfor 
medlem af den lokale idrætsforening, 
men han kom der aldrig. Han havde 
opgivet familiehaven - den betalte sig ikke 
længere, og så havde han fået elvarme. 
Hvordan skulle han ellers få tiden til at slå 
til med en 45 timers arbejdsuge.? 
  
Jeg har overhovedet ikke tid til noget 
som helst. Synge? Højest lidt brummen i 
badeværelset. Ikke noget med frivillige 
job. Hvordan skulle jeg kunne klare det 
med en opslidende arbejdsuge på 37 
timer.?  Somme tider kunne jeg godt 
tænke mig snart at komme på efterløn, 
for så kunne jeg i det mindste få tid til at 
tage mig lidt af min hund. 
  
Jeg har  længe haft lyst til at skrive disse 
linier, men først i aftes fik jeg tid, da mit 
fjernsyn brød sammen......... 

  
  
Tak for en dejlig nytårsaften og fortsat 
godt nytår til alle. Men ikke mindst god 
valgkamp 2011. 
  
Peter Sømand 
  
Hus 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


