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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 

Kalendere og mail  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 

 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
 
 
Fællesmøder: 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
Onsd.24. juli Hus 24 
Lørd./sønd. 10-11. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 24. og 25. aug. Arbejdsweekend 
Lørd. D. 31. august Fest m. Skeltoften St.gr. 3 
Lørd. Sønd. d. 7. – 8. sept Hus 21 
Lør/søn d. 14-15.sept. Trivselsweekend:Stgr 4 
 
Lørd. D. 21. september Hus 7 
Sønd. D. 22. september Hus 7 
Lørd. D. 16.november Hus 18 
Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:Stam. 6 
Mand d. 9. december Hus 9 SFI 
Søndag d. 15.dec. 3. søndag i adv.:Stam 1 
Onsd. d. 25. dec. Hus18 
Torsd. d. 26. dec. Hus 7 
Fred. D. 27. dec. Hus 4 
Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr 5 
 
2014 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 11. august kl. 10 
Stamgruppe 4 
 
Karen Sofie + Frederik 
Elva 
Lisbet 
Gerda 
Kirstine 
Flemming 
Torben M 
David + Simon 
Mikael + Kristian 
 
 
Fødselsdage: 
Hanne S. fylder 59 år torsd. D. 18. juli 
Mette I. fylder 70 år onsd. D. 24. juli  
Judith fylder 62 år lørd. D. 3. august 
Dorthe fylder 59 år tirsd. D. 6. august 
 
 

 
 
Tillykke  
 
 
Redaktricen holder ferie og Bakkanalen 
udkommer igen søndag d. 11. august. 
 
GOD SOMMER 
 
 
VIGTIGT 
Fællesmøde d. 24.06.2013 
Dette referat kom jeg til at slette, da jeg skulle 
sætte det ind i Bakkanalen. 
Vær sød at sende det til mig igen, så det 
kommer i Bakkanalen efter sommerferien. 
Og send det lige til bakken@bf-bakken.dk 
 
Tak redaktricen 
(jeg giver gerne en kvajebajer) 
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Anholt 
 
Hilsen fra Hanne og Ole 
 
 

De slåede græsstier 

Dette er en kort replik til Eriks synspunkt om 
trampestier i sidste Bakkanal. 

Jeg er glad for vores slåede græsstier. Jeg 
bruger dem næsten hver dag, og synes at det 
er godt at de åbner op til naturen fra vores 
bebyggelse. 

Desuden giver stierne en god sammenhæng i 
vores lokalområde. Der er slåede græsstier 
som skaber forbindelse til Dageløkkestien. 
Og der er er slåede græsstier, som skaber 
forbindelse henover Dageløkke Ege til Lave 
Skov. Bofællesskabets græsstier indgår på 
en fin måde i det system, synes jeg. 

Derfor bør vi holde fat i denne ressource. 

Steffen (Hus 20) 

 
 
 
Ingen ny ejer til borgmesterbordet 
 
Desværre vil Lokalhistorisk Museum i Karlebo 
kun aftage en stol i god stand og det betyder, 
at vi ikke har kunnet finde en ny ejer til det 
gamle møblement fra Asminderød Sogneråd. 
Konsekvenser er jo så, at det ryger ud ved 
førstkommende lejlighed. 
Jeg sætter en stol til side til museet i 
kælderen. Så kommer de og henter den efter 
sommerferien. 
God sommer til alle, 
Kh. Lene 

Kære bofæller 
  
HUSK - at det er sidste frist i morgen mandag 
den 1. juli inden kl. 18 for at tilkendegive, om 
man ønsker at deltage i en fælles fest med 
vores naboer i Sketoften lørdag den 31. 
august. 
  
Alle huse har fået en invitation i deres 
postkasse, som man bedes udfylde og lægge 
i HUS 9´s postkasse.  
  
Vi holder møde med Skeltoften i morgen 
aften kl. 20 for at vurdere, om der er 
interesserede nok til, at vi skal holde festen. 
  
Mange hilsner - på vegne af stamgruppen. 
  
Helge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


