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        35. årgang   ·   Nr. 10  8. marts 2015 

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

alendere 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: 
Tirsdag d. 17.3. kl. 20.30 
Fredag d. 17.4. kl. 16.30 
Tirsdag d. 19.5. kl. 20.30 
Fredag d. 19.6. kl. 16.30 
 
 
Fællesmøder: 
Onsdag d. 25.marts 
Torsdag d. 23. april. – Generalforsamling 
Tirsdag d. 26.maj. 
Lø/sø d. 30.-31. maj Arbejdsweekend 
Mandag d. 22.juni. 
Tirsdag d. 23. juni Sankt Hans Stamgrp. 3 
Lø/sø d. 29-30. august Arbejdsweekend 
Lø/sø d. 12.-13. sept. Trivselsdag Stamgrp. 4 
Søndag d. 29. nov. 1. søndag i advent Stamgrp. 5 
Søndag d. 13. dec. 3. søndag i advent Stamgrp. 6 
Torsdag d. 31. dec. Nytårsaften Stamgrp. 1 
 
2015 
Sønd. 15. februar Søren Hus 26A 
Lørd. D. 21. februar Hus 8 (Sara) 
Sønd. d. 22. februar Hus 1 
Lørd. D. 28. februar Hus 26 (Brigitte) 
Lørd. D. 20. marts Hus 8 
Lørd. D. 14. marts hele dagen Hus 7 
Lørd. D. 11. april Hus 1 
Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 
Lød. D. 23. maj til 25. maj Hus 13 
Lørd. D. 20. juni Hus 19 
Lørd./sønd. 8.-9. august Hus 22 
Lørd. D. 15. august Hus 21 
Torsd. D. 24. december Hus 3 
Fred. 25. december Hus 10 
Lørd. D. 26. december hus 4 
Tirsd. D. 29. december Hus 11 
2016 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 15. marts. kl. 10 
Stamgruppe 3: 
 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
 
 
Fødselsdage: 
Lene fylder 54 år fred. D. 13. marts 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
 
Åbent hus 
 
Kære bofæller, på fredag sætter vi flaget ud 
foran hus 14 kl.16 og vi tager det ind igen ca 
kl 18.30.  
Det betyder, som alle gamle bofæller ved, at 
vi holder åbent hus og fejrer min fødselsdag - 
der hverken er rund eller firkantet. I er alle 
velkommen forbi til et stykke lagkage m.m. 
KH Lene 
 
Mange venlige hilsner fra Lene 
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Køkkennyt 
 
Forskelligt køkkengrej er suppleret, så vi igen kan 
bespise og beskænke større selskaber. 
 
Nye rødvinsglas:   Mette I og jeg har hjembragt 
108 stk.30 cl. rødvinsglas fra Ikea. De er 5 cl. 
mindre og 15 kr. billigere end Brønnums glas. 
Så det var et spørgsmål, om vi skulle bruge 3000 
eller 500 kr. til supplering af glas, der går til i en 
vis fart. En fordel ved de mindre rødvinsglas er i 
øvrigt, at der nu kan hænge 4 x 11 glas på 
vægophænget, uden at de falder ned.  
 
Hvidvinsglas:  Der er 48 stk. tilbage af Brønnums 
24 cl. glas. Vi valgte ikke at supplere med Ikeas 
25cl., da forskellen mellem  Ikeas  to typer vinglas 
er så minimal, at vi måske med fordel kan klare os  
med én type fremover. 
 
To nye pander : Brønnum havde tilfældigvis et 
super tilbud på de Proff- line pander med 
titaniumbelægning, som vi har kørt med i mange 
år. Så det var bare at slå til.  
 
Der må ikke bruges metalredskaber eller 
skuresvampe på panderne; men de kan fint gå i 
opvaskemaskinen. Panderne hænger på væggen. 
Det skåner belægningen. De gamle, nedslidte 
pander er kasseret. 
 
Reservedele til køkkenmaskiner:   Ny ”propper” 
til Hallde grønthakkeren og nyt  topstykke til den 
store blenderskål er bestilt. Desuden en ny 
knivindsats til julienneskiven. 
 
Kagegafler og kagespader:  Vi bliver  beriget 
med 108 kagegafler og 10 kagespader (er i 
restordre) 
 
Rapid proptrækkeren:  Indmaden er slidt op. Jeg 
er i gang med at undersøge, om reservedele kan 
skaffes. Proptrækkeren er derfor midlertidigt 
afmonteret.  
 
PS: Dejkrogene til den nye elpisker  har været 
væk i mindst  2-3 uger. Der er dog stadig frit valg 
på alle hylder, idet vi nu har en ny pisker med 
piskeris i køkkenet og en halvny pisker med 
dejkroge  i kælderdepotet . 
 
p.v.a. køkkenholdet 
Erik 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


