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            31. årgang                  Nr. 20          22. maj 2011 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 7. juni 
Tirsdag d. 16. august 
Onsdag d. 14. september 
Torsdag d. 6. oktober 
Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
Mandag d. 23. maj 
Tirsdag d. 21. juni  
Tirsdag d. 30. august 
Onsdag d. 28. september 
Torsdag d. 27. oktober 
Mand. d. 21. november 
Tirsdag d. 20. december 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
ÅBENT HUS sønd. d. 29.maj 14-17 
Lørd. D. 11. juni Hus 25 
Mand. d. 13. juni Hus 15 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 19. juni Hus 20 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 9. juli Hus 1 
Lørd. D. 13. august Hus 20 
Lørd. D. 27. august Hus 10 
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 
Lørd. D. 5. november Hus 4 
Sønd. d. 6. november Hus 20 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
Den 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalenderen  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Rengøring sønd. d. 29. maj kl. 10 
Stamgruppe 6 
Hans + Jens 
Anne-Dorthe + Martine 
Hanne Hee + Kristian  
Hanne (17) 
Lisbeth 
Steffen + Ditte  
Peter (2) 
Torben (18) 
 
 
Fødselsdage: 
Katrine fylder 14 år torsd. d. 26. maj 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Kære Bofæller. 
 
Tak for endnu en kæmpe indsats på 
arbejdsweekenden!  
 
Der er blevet knoklet helt utroligt igennem af både 
store&små, gamle&unge samt mænd&kvinder. 
Den kampgejst og –moral der har hersket på 
disse lange og hårde arbejdsweekends er 
imponerende – og vidunderlig bekræftende. Og 
sikken et smukt resultat vi har opnået! Med risiko 
for at have glemt nogen, så en stort tak til det seje 
hold, der kæmpede til langt ud på aftenen med at 
jævne jordbunkerne, Annelise der over frokost 
hentede sin egen kratrydder og kæmpede sig 
gennem vildnisset, så vi nu har fået vores 
trampesti mod Dageløkkevej etableret og endelig 
Oliver, der udviste mega råstyrke, da han bar og 
kæmpede de tunge svæller fra fodboldbanen og 
hele vejen op i containerne i Nivå. 
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Det store projekt med at få styr på søen og 
mængderne af vand på boldbanen samt foldene 
er er i hus – næsten� Nu mangler vi blot det 
sidste hegning mod nord af søfolden samt lidt 
oprydning. Og her er der en super mulighed for 
lidt ekstra arbejde og socialhygge thi den 29. maj 
er der fåregruppedag, hvor hegningsprojektet 
omkring søfolden oplagt kunne færdiggøres. 
  
Vedlagt er en liste over de opgaver, som vi fik 
afsluttet – eller delvist afsluttet – samt listen over 
hvem der har lagt hvilke dage. Man kan ikke 
udelukke, at der er sneget sig fejl ind i listen, så 
hvis det er tilfældet, må du endelige kontakte mig, 
så vi kan få ”orden i systemerne”. 
 
På vedligeholdelsesgruppens vegne, 
Mik 
 
PS. Ris, ros og gode råd modtages fortsat med 
kyshånd. 
 
 
 
Kære bakkefælder. 
  
Jeg skriver på grund af en nyligt opstået interesse 
for lp'er. Det kommer sig af, at jeg har fundet en 
kanon fed pladespiller til storskrald, men den er 
desværre en smule amputeret. Først og fremmest 
mangler den hele hovedet med pick up-nål og det 
hele, hvilket jeg efter et par nederlag har måttet 
sande kun kan udskiftes fra en pladespiller af 
samme mærke, nemlig Dual. Dernæst kan jeg 
sandsynligvis heller ikke slutte den direkte til mit 
anlæg, da en forstærker eller en for-forstærker er 
påkrævet. Og sidst men ikke mindst er en sådan 
pladespiller jo ikke mange potter ... urin værd 
uden nogle plader at smide på den. Derfor: er 
nogen af jer indehavere af en eller flere af 
nedenstående punkter men uden at få det brugt, 
så køber jeg gerne med betalingsmidler rækkende 
helt fra vin og chokolade til knus og kram eller 
cool cash, hvis det er mere dyrebart. 
  
- Hovede til en Dual-pladespiller 
- Forstærker og/eller for-forstærker 
- Plader af en hver art - alt fra store samlinger til 
enkelteksemplarer er af interesse. Sorterer senere 
selv i dem, hvis det er. 
- ELLER en hel og funktionel pladespiller, der 
savner at blive støvet af og brugt 
  
Skriv endelig også hvis i bare har gode idéer til 
hvor, jeg ellers kan skaffe et af ovenstående 
emner. 
  
Til jer, der har læst helt her til, tak :) 
  

Ha' det godt så længe! 
Kærlig hilsen Anton 
 
 
 
Til punkt 7 på dagsorden til fællesmødet 23. maj: 
  
Vi har modtaget disse billeder fra Skeltoften, som 
viser de træer, som ønskes fældet. 
 
Kirstine 
 

 

 

 

 

 


