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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: 
2013:  Tirsdage kl. 20 
8. oktober /12. november 
2014:  Tirsdage kl. 20 
14. januar /18. februar /18. marts 
15. april/20. maj/ 17. juni 
 
Fællesmøder: 
2013: 
Torsd. D. 24. oktober 
Mand. d. 25. november 
2014: 
Mand. 20. januar 
Tirsd. D. 25. februar 
Torsd. D. 27. marts 
Onsd. D. 23. april Generalforsamling 
Mand. d. 26. maj 
Tirsd. D. 24. juni 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
Lørd. D. 9. november Hus 8 
Lørd. D. 16.november Hus 18 
Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:Stam. 6 
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 
Lørd/sønd d. 22-23.marts Arbejdsweekend 
Lørd/sønd d. 24-25.maj Arbejdsweekend 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
Lørd. D. 23-24. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 6. oktober 
Stamgruppe 5: 
 
Hanne S 
Mette 15 
Lene + Kristian, Marie 
Brigitte + Sofia 
Dan 
Mik 
Steffen + Victor 
Luis 
 
 
 
 
 
 
 
Fødselsdage: 
Anne-Lise fylder 76 år tirsd. d. 1. okt . 
Anne-Dorthe fylder 53 år tirsd. d. 1. okt . 
 
 
 

 
 
Tillykke  
 
 
Kære bofæller 
På cafebordet i fælleshuet står en række 
glemte ting og sager - salatsæt,  diverse 
hvide krus og tallerkner fra de små hjem. Tag 
dem gerne tilbage. Der var også en række 
knive, herunder to kinesiske (?) knive i en 
papæske, som omhyggeligt er forstærket 
med grå gaffa. Er der ikke nogen, der vil 
kendes ved dem? 
  
kh Anne-Dorthe 
 
 
 
Kost 
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Min nye personlige kost savnes. Min far har 
malet mit navn med rødt på den, så den er 
nem at genkende. 
Den har været væk siden sidste 
arbejdsweekend, før kolbøtten,  
 
Har nogen set den? 
 
Suzan 
 
 
 
Kære Bofæller. 
 
Som i meget bekendt ved, har mine 4 gode 
venner og jeg benyttet os af fælleshusets 
musiklokale. Jeg skriver derfor for at høre 
jeres holdning og syn på vores brug af 
lokalet. 
 
Først og fremmest synes jeg det er relevant 
at kortlægge min rolle i musikgruppen. Jeg 
står til dagligt for alt det så at sige 
"administrative". Det vil sige, at jeg står for 
reklamering, finanser, promovering og 
naturligvis booking af koncertsteder mv. På 
det mere musikalske plan, så hjælper jeg 
også til, når det kommer til tekstskrivning og 
så har jeg jo også spillet musik og deltager 
derfor også med en mindre rolle med det 
musikalske. Men det skal siges jeg ikke er 
med i øvelokalet hver gang drengene øver. 
 
Da vi startede med at spille i musiklokalet var 
det grundet, at vi mistede vores gamle 
øvelokale på Espergærde Gymnasium 
eftersom vi blev studenter. 
Vi er til dagligt utroligt glade for at være i 
musiklokalet, og det er min egen personlige 
mening - at jeg synes det er dejligt 
faciliteterne bliver benyttet. 
 
Men stadig, vil jeg gerne opfordre til en dialog 
omkring hvorvidt i som bofæller synes det er 
OK eller ej, at vi benytter lokale. Specielt med 
min sparede rolle i gruppen taget i 
betragtning. Det kunne også være vi skulle 
betale en form for "husleje", eller evt. give en 
eller to dage til en arbejdsweekend. Hvad 
siger i? 
 
Vil i være villige til at tage snakken på et 
fællesmøde? 
 
Vi har naturligvis fuld forståelse for alle 

meninger, positive som negative omkring 
drengenes tilstedeværelse - men håber da på 
at kunne fortsætte med at spille musik i 
fælleshuset.  
 
Vi glæder os meget til at høre fra jer! 
 
De varmeste hilsener, 
 
Victor, Nikolaj, Mads, Oliver og Noah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


