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

Kalender 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: 
Fredag d. 19.6. kl. 16.30 
Tirsd. D. 18. august 
Tirsd. D. 8. september 
Tirsd. D. 29. september 
Tirsd. D. 20. oktober 
Tirsd. D. 3. november 
Tirsd. D. 17. november 
 
Fællesmøder: 
Tirsdag d. 23. juni Sankt Hans Stamgrp. 3 
Lø/sø d. 29-30. august Arbejdsweekend 
Mand. d. 24. august 
Lø/sø d. 12.-13. sept.  
Tirsd. D. 22.september 
Trivselsdag 35 års jubilæum  Stamgrp. 4 
Onsd. D. 28. oktober 
Onsd. D. 25. november 
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 
Lørd. D. 20. juni Hus 19 
Fred. D. 7. august Hus 21 
Lørd./sønd. 8.-9. august Hus 22 
Lørd. D. 15. august Hus 21 
Lørdag den 19.september Hus 23 
Lørd. D. 26. september 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. 28. juni kl. 10 
Stamgruppe 4 
Sidste rengøring inden sommerferien 
 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Mette 15 
 
Fødselsdage: 
Jørgen S. fylder 67 år mand. d. 22. juni 
Jens K. fylder 69 år tirsd. D. 23. juni 
Helge fylder 52 år lørd. D. 27. juni 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Sankt Hans 
 

 
 
Kære bofæller 
 
Så er der en lille uge til Sankt Hans. Vi bliver 
64 voksne med gæster og 9 (3) børn. Det 
bliver forhåbentlig godt vejr. � 
Vi tænder grillen og køber både kød og tot 
pølser. Til børnene er der økologiske 
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almindelige pølser. Og selvfølgelig flere slags 
sennep, ketchup og ristede løg. 
 
Som tilbehør har vi som følger fordelt mellem 
husene, tal gerne sammen ��: 
 
Hus 2,3,4,5,6,16,17. Laver kartoffelsalat eller 
kartofler på anden vis. 
Hus. 8,9,10,11,18,21,22. Laver salater 
Hus 12,14,23,25,26a,26c står for desserten. 
Vi forslår is med jordbær, men det står jer frit 
for at lave noget andet. ��� 
 
Vi regner med at spise klokken 18.30 og bålet 
tændes kl 20.30. Der er selvfølgelig en heks 
der skal afsted.��. Der skal selvfølgelig 
også synges sange i løbet af aftenen. 
 
Der er fadøl i ankeret. Hvis du vil drikke 
andet, skal du selv tage det med.	 
 
Alle der har udlæg giver dem til Kim, som vil 
regne og dividere, opkræve og tilbagebetale. 
Gør det nemt for ham, ved at han får 
udlæggene senest Sankt Hans aften. 
 
 
Mange hilsner vi ses 
Stamgruppe 3 
 
Sendt fra min iPad 
Inge Bonde 
 
 
 
Kære Bofæller, 

Igen mange tak for sidste arbejdsweekend, 
det var en fornøjelse, og vi er vildt 
imponerede over alle de ting vi sammen fik 
fra hånden - I er mega seje, tak for det! 
 
Snart nærmer sig næste arbejdsweekend d. 
29-30. august. 
Vedligeholdelsesgruppen tager tilløb til de 
første indledende strækøvelser, og vil derfor 
gerne minde jer om, at når I konstaterer fejl 
og mangler, som I foreslår udbedret, noterer I 
det på opgavelisten i fælleshuset, så følger 
Vedligeholdelsesgruppen op. 

Vedligeholdelsesgruppen 
 
 
 

Kære bofæller, vedr. talen for Jørgen: 
  
Billedet i Bakkanalen har jeg fundet frem fra 
arkiverne. Det stamme rent faktisk fra den 
generalforsamling i marts år 2000, hvor 
Jørgen ene mand talte Roma midt imod og i 
øvrigt boede i Nivå, så jeg kendte ham jo slet 
ikke.  Jeg sad som redaktør parat med 
kamera og bådoptager, og da Jørgen sad lige 
bag mig og fyrede sin bredside af, vendte jeg 
mig i splitsekundet og fyrede kanonen af, så 
billedet er helt autentisk. 
Jeg kan huske, at jeg, da jeg fremkaldte 
billedet i fælleshusets mørkekammer..., 
hvor nu øko-kælderen er (det var før den 
digitale tidsalder),... 
tænkte: Hold da kæft, hvor han ser sej og ud 
ham Jørgen, og det var han jo osse. 
  
kh. 
Ole 
 

 
 
Kære bofæller 
 
Kristian bliver student mandag den 22. juni, 
og han har været flittig og dygtig, så det er 
ganske vist. 
 
Vi fejrer det med lidt tapas og dertil hørende i 
glassene mandag den 22. juni fra klokken 
16.00 til 18.30.  
 
Kig forbi, hvis I har tid og lyst - det vil glæde 
Kristian og os meget. 
 
Som vejrudsigten ser ud nu, bliver det nok i 
fælleshuset - men skulle solen skinne, er I så 
velkommen på vores nye terrasse, som vi iler 
med at få færdig ;) 
 
 
Kh Kristian, Lene & Arne 
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Kære bofæller og venner. 
 
Ligesom Kristian bliver jeg også student 
mandag d. 22 juni. Tre sjove, spændende og 
slidsomme år er nu slut. Det skal fejres!  
Derfor vil jeg være rigtig glad for at se jer til 
åbent hus på mandag fra kl. 16-18 på 
Bakken.  
 
Håber på at se jer :) 
 
Kærlig Hilsen 
Sara  
 
 
 
Fredagsfødselsdagsmiddag 
 
I anledning af, at jeg runder det halve 
århundrede vil jeg gerne invitere alle bofæller 
til middag fredag den 7. august. Det kommer 
til at foregå som en udvidet fredagsmiddag 
med et stærkt fredagsmadhold (Anne-Dorthe, 
Eva, Sara 23), så I skal bare skrive jer på, når 
madplanen kommer op. Mad og vin sørger 
madholdet og jeg så for. 
 
Kh. Hans 
 
 
 
Og så var der valget: 
 
Alle var glade indtil……. 

 


