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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: 
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: 
Fred. D. 4. juni kl.21 Hus 3 
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 
Lørd. D. 11. sept. Hus 23 
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. 6. juni kl. 10 
Stamgruppe 5 
Helge + Emilie 
Jørgen (17) 
Bo og Christoffer 
Torben (19) 
Dorthe 
Hanne J.  
Karen Sofie + Sara 
Hjørdis 
 
 
Fødselsdage: 
Arne fylder 47 år mand. d. 31. maj 
Gerda fylder 76 år tird. D. 1. juni 
 
 

 
 
 
 
Velkommen til åbent hus hos Grete og 
Thomas 
Kære bofæller. Vi er nu efterhånden fallet på 
plads og føler os hjemme i vores nye hus 
Derfor vil vi invitere jer bofæller til åbent hus 
fredag den 11. juni fra kl. 15h - 18h hvor vi 
byder på et glas vin og lidt til ganen.  
Det er i Slotsdalen 149; 2970 Hørsholm. Hvis 
vejret er godt, og I kommer på cykel er det en 
rask tur på ca. 20-30 minutter langs 
strandvejen. Vores hus ligger oppe på 
bakken over for Mikkelgaard. 
Vi glæder os til at se jer. 
Grete og Thomas 
 
+45 26 84 16 59 
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Kære alle 
  
Lørdag eftermiddag var der en rigtig grim 
situation, hvor Keisie skambed et af 
lammene. Det er naturligvis helt uacceptabelt. 
  
Vi får gennem Ole E.P rådgivning af en 
professionel hundefører fra politiet. 
Hovedkonklusionen er, at man ikke kan tage 
en sådan drift ud af en hund på Keisies alder. 
  
Det giver os valget mellem altid at have 
hende i snor, når vi er udenfor, eller skille os 
af med hende. 
  
Vi vil gerne bede Jer om lidt tid til at tage den 
beslutning. Indtil da er Keisie i snor, og 
vi dækker selvfølgelig det tab, som 
fåregruppen har haft. 
  
Tak til alle jer der hjalp os i går. 
  
Hilsen - Inge og Steffen  
 
 
 
Vinsmagning 

Kære alle 

I inviteres hermed til vinsmagning efter 
spisningen fredag den 25. juni. Vinchefen fra 
restaurant Era Ora kommer og fortæller 
om italienske vine - og vi kan selvfølgelig 
både smage og  købe. Detajler om 
arrangementet får I senere, men reserver 
datoen allerede nu! 

  

Mange hilsen fra Lene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To store skyggetræer 
 
For enden af vores have, på fællesarealet, 
står to store fyrretræer. Sidst på 
eftermiddagen begynder de at kaste skygger 
ind i vores have og omkring klokken 18.30 
når skyggerne ind på terrassen. Ikke en 
solstråle er tilladt vejen forbi dem. Det er vi 
selvfølgelig meget kede af, eftersom det ville 
være dejligt at kunne indtage vores 
sommeraftens middage under solens varme 
stråler – når sommeren kommer ! Vi håber 
derfor at vi kan få godkendt fældning af disse 
træer, der  subjektivt set ikke er de mest 
charmerende træer at kigge på.  
Vi tager det op på næste fællesmøde. 
 
Mvh Bo og Lotte. Hus 1 
 
 
 


