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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: 
Onsd. d. 6. oktober 
Torsd d. 4. november 
Mand. d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Tirsd. d. 21. september 
Onsd. d. 27. oktober 
Torsd. d. 18. november 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd. D. 25. september Hus 9 
Arbejdsweekend: lørd. d 18.-19. sept. 
Arbejdsweek-end Opfølgning sønd. d. 26.sept. 
Lørd. D. 30. oktober Hus 21 
Torsd. d. 4. november Hus 14 Lene og Hanne  
Lørd. D. 13. november Hus 18 
Lørd./sønd. d. 20/21. november Hus 23 
Lørd. D. 25. december Hus18 
Lørd. D. 26. december Hus 4 
Mand. d. 27. december Hus 5 
Tirsd. d. 28. december Hus 15 
Onsd. d. 29. december Hus 11 
 
Lørd. D. 2. oktober Hus 9 
 
2011: 
Lørd. D. 22. januar Hus2 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 26. sept. kl. 10 
Stamgruppe 2: 
Ole Sejr  
Lone + Jens 
Erik 
Jacob (5b) 
Birgitte + Nikolaj 
Mik 
Suzan 
Janni + Gustav + Astrid 
 
 
 
Fødselsdage: 
Marie fylder 5 år onsd. d. 22. september 
Torben H. fylder 79 år tord. D. 23. september 
 
 

 
 
Tillykke! 
 
 
Bakken har fået en lille dreng 
 
Kære bofæller, 
Vi er nu blevet faddere for Tenzin Dhondup, der 
bor i en flygtningelejer i Nepal. Tenzin er fire år, 
og forældrene, der er vævere, har ikke råd til at 
betale hans skole. Det kommer han nu, takket 
være de penge vi har samlet ind. Med alt hvad der 
var i kasserne blev det til kr.  5.578,50. For de 
penge kan vi sponsorere Tenzin indtil sommeren 
2013. Så er der garanteret mange der tænker: 
Men hvad så bagefter, så er han jo ikke færdig 
med skolen. Jo, bagefter vil Bo og jeg gerne 
overtage ham, og hvis andre ønsker at være med, 
vil det bare være hyggeligt. I skal bare sige til. Det 
kan jo også være, at vi laver en indsamling mere 
J……….øhhhhhh, nå mulighederne er i hvert fald 
mange. Vi vil i hvert fald ikke lade ham i stikken.  
Jeg vil stå for korrespondancen,  hænge breve og 
lign. op på opslagstavlen. I dag vil jeg hænge et 
billede af Tenzin op, så kan I se den lille dreng, 
der ligner en lille mand J. 
 
De bedste hilsner fra 
Lotte 


