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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalender og mail  
Husk at sende os en mail, hvis I skal bruge 
fælleshuset, og så skal det selvfølgelig også 
skrives på den store kalenderen i 
fælleshuset. 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
 
Fællesmøder:  
Mandag d. 24. oktober  
Tirsdag d. 22. november  
 
 
2016: 
Fred, d. 28. oktober kl. 21-23 Musikcafe 
Lørd. d. 29. oktober Hus 21 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Lørd. d. 3. december Hus 1 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Lørd. 24. december hus 26a 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Fred. d. 30. december hus 15 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
 
2017: 
Lørd. d. 25. februar hus 26C 
Sønd. d. 26. marts hus 15 
Lørd. d. 29. april Hus 14 
Sønd. d. 30. april hus 15 
Lørd. d. 13. maj Hus 7 
Sønd. d. 14. maj Hus 21 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
Lørd. d. 17. juni Hus 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 30. oktober kl. 10 
Stamgruppe 2 
Christian + Aslan 
Flemming 
Helge 
Mikael 
Sara + Sebastian 
Steffen 
Suzan 
Anne (26st) + August 
Johanne + Katrine 
 
Fødselsdage: 
Kirstine fylder 50 år 26.10 
Luis fylder 41 år 29.10 
 

 
 
 
Kære bofæller, 
Vi har to halvgamle, men fuldt 
funktionsdygtige stereoanlæg med cd-
afspillere, som vi giver væk. Inden vi 
lægger det ud på Venligboerne, vil vi 
høre, om der er nogen bofæller, der kan 
bruge det selv. (Se foto) 
 
Desuden vil vi sætte en surround-Sound 
system til salg på DBA. Det er Dali TRIO 
Space med fire hjørnehøjtalere og en 
centerhøjttaler + Dali subwoofer AW 8. 
Nypris ca. 6.000 kr., sælges for 1000 kr. 
Der følger ikke ledninger med. 
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Tøj til Grækenland 
Kære Bofæller,  
Min veninde, Denise Kastrup, og hendes 
mand, Thorbjørn Rossen, har startet en 
nødhjælpsorganisation efter de har 
arbejdet i flygtningelejre i Grækenland. 
Den hedder 100%Nødhjælp, 
http://100pnh.dk/ , og lige nu er de igang 
med at organisere en ordentlig omgang 
vintertøj, der bliver sendt derned. 
 
Jeg kører ind med 
tøj/sko/støvler/tæpper/regntøj/vanter/huer 
til dem i slutningen af denne uge og ville 
høre om nogle af jer vil donere noget?  
 
Der er både brug til mænd, kvinder og 
børn, men især er der mangel på 
mandetøj.  
 
Det eneste I skal gøre, er at komme 
varmt tøj i ikke længere bruger i en sæk. 
Så sørger jeg og 100%Nødhjælp for at 
det kommer i hænderne på dem der 
trænger i lejrene i Grækenland. 
 
Jeg håber i vil være med, og vi trænger 

vel alle til at få ryddet ud engang 
imellem.  
 
Kh Sarah hus 23 
 

 
 
 
Oplevelse 
Billetter til ‘Den Uendelige Labyrint – 
en interaktiv børnekoncert’ sælges. 
Billetterne gælder en voksen og et 
barn, og koncerten foregår på 
Louisiana lørdag den 29/10 fra kl. 
12 og nogle timer. Prisen er 95 
kroner – men I kan godt få dem 
billigere. Jeg synes bare, at det er 
synd af billetterne ikke bliver brugt. 
Kh Lene 
 

 
 
En uhyggelig eftermiddag 
Snobrød, kaffe på kanden og børne-
optog i Strædet i anledning af 
allehelgensaften.  
Vi håber I vil være med nu på søndag 
den 30.10 kl. 15.  
Gode kreative ideer, hjælpende hænder 
og selvfølgelig masse af børn og voksne 
der er klar til lidt gys og gru. 
 
Vi glæder os, 
Kh Christian&Johanne hus  6 
 

 
 


