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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: 
Tirsd. D. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Mand. d. 23. maj 
Tirsd. D. 14. juni 
Onsdag 24. august  
Torsdag 22. september  
Mandag 24. oktober  
Tirsdag 22. november  
 
 
2016 
Sønd. d. 22. maj Café-møde 
Lørdag 4. juni Arbejdsweekend 
Søndag 5. juni Arbejfsweekend 
 
Torsd. D. 23. juni Sankt Hans Stgr. 4 
Tirsd. D. 19. juli Hus 10 
Lørd. d. 27. august Hus 1 
Lørdag 27. august Arbejdsweekend 
Søndag 28. august Arbejdsweekend 
Lørd. d. 17. sept. Trivelsdag Stgr. 5 
Lørd. d. 10. september hus 26A 
Lørd. d. 24. september hus19 
Lørd. d. 29. oktober hus21 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
2017: 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 29. maj kl. 10 
Stamgruppe 4  
 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Charlotte og Ester 
 
 
Fødselsdage: 
Aslan fylder 5 år fred. D. 27. maj 
 
 
Tillykke 
 

 
 
 
Arbejdsweekend, tilmelding - kort frist 

Kære Bofæller, 

Så er der kommet tilmeldingslister op i 
fælleshuset, hvor I kan skrive jer på til at 
deltage i arbejdsweekenden d. 4-5.6. Benyt 
jer meget gerne af muligheden for at afvikle 
et par arbejdsdage i det gode vejr :) 

Frist for tilmelding er på fredag d. 27.5.  

Vi ved, at det er kort frist i forhold til det 
sædvanlige, det beklager vi på forhånd og 
håber, at mange af jer vil vælge at være med, 
da vi har meget at gøre sammen. 

Vi fokuserer denne gang en større del af 
vores energi på udenomsarealerne i 
Nordenden, lidt mere om det på fællesmødet 
i morgen. Derudover er der lidt af hvert både 
indenfor og udenfor. 
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Som sædvanlig kan I stille forslag til 
vedligeholdelsesgruppen, nogle er allerede 
modtaget, dem tager vi selvfølgelig med i 
overvejelserne, når vi prioriterer, hvad der 
skal ske de to dage. 
 
Der bestilles godt vejr og vi glæder os! 

Gode hilsner, 
Vedligeholdelsesgruppen 

Drivhus  
 
Jeg har markeret det sted hvor drivhuset skal 
placeres. Så bar kom og kig. Placering er valgt i 
samråd med Anne (26). Huset ville ligge rimligt 
skjult. Indtil vider har der været et brombær krat 
på dette sted. 
 
Brigtte 

 

 

 
 
 
 


