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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: 
 
Fællesmøder: 
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 
Torsd. 24. dec. Overnatning TV rum Hus 3 
Fred. 25. december Hus 10 
Lørd. D. 26. december hus 4 
Søndag den 27.dec 2015 Hus 7 
Tirsd. D. 29. december Hus 11 
Onsd. D. 30. december Hus 6 
 
2016 
Lør./sønd. 2. og 3. jan Hus 21 
Lørd. D. 23. januar Hus 2 
Lørd. d. 30. januar Hus 23 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
Lørd. d. 13. februar hus 25 
Fred. D. 20. februar Marie hus14 
Lørd. d. 27. februar Hus 26, 1. 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Lørd. d. 9. april Hus 3 
Lørd. d. 30. april Hus 14 
Lørd. D. 23. april Hus 7 
Lørd/sønd. 14./15. maj Hus 22 
Torsd. D. 23. juni Sankt Hans Stgr. 4 
Lørd. d. 17. sept. Trivelsdag Stgr. 5 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Lørd. d. 24. december Hus 25 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 13 . dec. kl. 10 
Stamgruppe 2  
 
Christian + Aslan 
Flemming 
Helge 
Mikael 
Sara + Sebastian 
Steffen 
Suzan 
Anne (26st) + August 
Johanne + Katrine 
 
Fødselsdage: 
Mateo fylder 3 år sønd. D. 6.december 
 

 
Sebastian fylder 5 år sønd. d. 13. december 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
3. advent: Tilmeldingsfrist 
 
Husk at skrive jer på opslaget til 
arrangementet nu på søndag, hvor vi henter 
juletræer i Julebutikken i Gurre, nyder gløgg, 
kakao, æbleskiver og luciabrød, leger 
pakkeleg, synger julesange, får læst højt ... 
 
Fristen er ændret til mandag den 7.12. kl. 
19, hvor stamgruppe 6 sætter sig sammen og 
planlægger færdig. 
 
Adventshilsen,Hans / SG6 
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Jacob Jo er boligsøgende 
  
Kære Bofæller 
Fra den 1. april 2016 må jeg finde mig en 
anden bolig helst rimeligt centralt i 
København. Gerne fremleje, og lykkes det 
takket være din hjælp, kan du glæde dig til en 
superb middag for dig og hele familien i 
Sticks'nSushi 
  
kh  
Jacob Jo Jørgensen 
Jacob.jorgensen@sushi.dk 
tlf. 40137420 
 
 
 
Juleand 
 
Hvis nogen skulle være interesseret i 
Julerand a la den vi fik til mortensaften har 
jeg hængt et opslag op i fælleshuset man kan 
skrive sig på. Det er friskslagtede danske 
landænder til 100 kr pr kg.  
Hvis i skriver sig på senest den 18/12 bliver 
de leveret den 22/12 i bofælleskabet.  
 

 
 
mvh 
Torben Madsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Musikaften på Bakken  
Kære bofæller 

Bakken ligger inde med en usædvanlig stor 

talentmasse når det gælder evnen og lysten 

til musikalsk udfoldelse. Virkelysten bliver da 

også jævnligt udfoldet uden for reservatets 

mure, men det er ikke hver dag at vi har 

glæde af guldet i det hjemlige. Det råder vi nu 

bod på.  

Kom til musikaften med sang og musik 

fredag d. 22/1 2016  

På denne magiske aften vil vi synge sammen 

og spille for hinanden ud fra et varieret 

program som byder på forskellige former for 

musik og sang - og ikke mindst fejringen af 

en opdateret sangbog for Bakken til 

fællessang!  

Hold øje med brevkasserne. Inden længe vil I 

finde en slip som hver husstand bedes 

aflevere i Dans postkasse med hver jeres 

unikke bidrag til Bakkens sangbog anno 

2016. Ved musikaftenen trækker vi lod om de 

sange som vi i fællesskab vil synge. 

Musikken skylles ned med fadøl på anker og 

gæsterne kan endvidere nyde et koldt og 

kærligt tillavet traktement. Interesserede 

kokke kan melde sig til os. 

Vel mødt! 

På vegne af arrangørgruppen. 

Dan & Sebastian 
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Program:  

18.30: Drink og velkomst - Bakkens børnekor 

åbner ballet akkompagneret af alle musikere 

19.00: Bakkens sangbog I: Vi trækker sange i 

tombolaen af sange fra Bakkens sangbog 

19.30: Haster Showband sætter os i kontakt 

med musikkens væsen i et sjældent udbudt 

sæt sange 

20.00: Pause 

20.15: Sebastian og kompagnonen Peter 

trækker i tråde af nylon og stål og fremmaner 

særegen melankoli  

20.40: Bakkens sangbog II: Vi trækker 

yderligere sange fra tombolaen! 

21.00: Haster Showband 

21.30: Scenen er din  

 
 


