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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: 
Mand. d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd. D. 11. december Hus 25 
Sønd. d. 12. dec. 3. sønd. i Advent Stamgr. 3 
Lørd. D. 23. december Hus9 
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 
Nytårsaften Stamgruppe 4 
 
 
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 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
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. 10. dec. kl. 10 
Stamgruppe 6: 
Hans + Jens 
Anne-Dorthe + Martine 
Hanne Hee + Kristian  
Hanne (17) 
Lisbeth 
Steffen + Ditte  
Peter (2) 
Torben (18) 
 
 
Fødselsdage: 
 
Ingen 
 

 
 
Bakkanalen udkommer ikke næste week-end. 
Redaktricen er i Barcelona 
 
 
 
Olie fra Firenze 
 
Kære alle 
Miv er en af mine gamle venner fra Århus, nå 
nej: Aarhus. Hun har i mange år boet i 
udkanten af en landsbyen Impruneta nær 
Firenze, hvor hun og hendes mand dyrker 
oliven. Høsten i år er helt i top - uden gift og 
uden orm! 
 
Når Miv nu kommer til Danmark her i 
juleferien, tager hun olie med til os - og 
måske også til jer! Hun sælger 1 liter i 
glasflaske for 90 kr, 3 liter i metaldunk for 260 
kr og 5 liter i metaldunk for 430 kr. 
 
Olien smager en del bedre end den 
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almindelige olivenolie, man kan købe henne i 
Brugsen, synes jeg. Hvis I er interesseret i at 
købe, så stik mig en mail senest nu på tirsdag 
den 7.12. 
Hans 
 
 
 
Musikrummet 
 
Kære Bofæller, 
Jeg har ryddet op i øvelokalet. Og har lagt en 
del ting og instrumenter i rummet ude foran 
øvelokalet. 
-Det ligner at det ikke har været brugt i langt 
tid. 
 
Der står også et par sofa'er. 
  
Så tag et smut ned i kælderen, og se om der 
er noget der tilhører jer. Tag det med hjem, 
eller hvis det er noget I bruger jævnligt så  stil 
det ind i øvelokalet. 
 
D. 18. Dec. Bliver resten kørt på 
Genbrugspladsen. 
 
Søren 26 C 
 
 
 
Varme i børnerummet 
 
Hej 
 
Jeg oplever tit at komme over i børnerummet 
inden aftensmaden og så er  
der slukket for varmen. Der er koldt i rummet 
og ikke rigtig rart at  
være. Jeg kan ikke forstå, at der ikke kan 
være varme på hele tiden, så  
man ikke oplever at komme derover og så 
ikke rigtig kunne være der  
alligevel. 
 
Jeg synes, at vi skal lade varmen være på 
hele tiden og hvis man kommer  
forbi og døren er åben til børnerummet, skal 
man sørge for at lukke den. 
 
MVH Lone 
 
 
 
 

Bil sælges 
  
Min afdøde fars bil skal sælges, da min mor 
ikke kan køre bil. Det er en Hyundai Accent 
1,3 . Bilen er sort, årgang 2005  og har kun 
kørt 28.500 km. Den har fulgt alle syn og er 
ekstra rustbehandlet. Bilen har kun haft min 
gamle far som ejer, og den er godt 
vedligeholdt. Bilen har de originale helårsdæk 
på. 5-dørs, air condition. Har kostet 150.000 
kr. fra ny. Pris kr. 60.000. Vi kan kun finde en 
på nettet i samme model, som har kørt 
nogenlunde lige så lidt. Den står til 70.000 + 
levering. Er du interesseret - så kontakt hus 
9. 
  
Kærlig hilsen 
  
Anne-Dorthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


