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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:  

Tirsdag d. 22. november  
 
 

2016: 
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 
Tirsd.d.26.december Hus 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rengøring sønd. d. 13. november kl.10 
Stamgruppe 4 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Charlotte og Ester 
 
 
Fødselsdage: 
 
Sara fylder 21 år d.8.11 
Lotte fylder 59 år d.11.11 
 

 
 

 

1. advent 
Stamgruppe 6 har stukket hovederne 
sammen og fået en lille adventssnak. Vi 
inviterer alle bofæller til et hyggeligt 1. 
adventsarrangement søndag den 27. 
november i behørig respekt for traditionerne. 
Tilmeldingsseddel kommer snart op på 
opslagstavlen, og programmet bliver 
nogenlunde sådan her: 
 
13.30 Gåtur i skoven, hvor vi finder kogler, 
mos og bær til juledekorationerne 
15.00 Juledekorationer og adventskrans, 
julesange, kædedans, vafler, te, kaffe, kakao, 
mandariner 
 
Ind i kalenderen med det! 
 
Kærlig hilsen 
SG 6 
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Hjertesuk fra de nedre regioner 
 
Kære bofæller 
  
Det forlyder at de store piger har fornøjet sig 
med at snitte i grene i værkstedet i kælderen, 
og det er både godt og dejligt, men de har 
glemt at feje gulvet for spåner bagefter. 
Maskinen til flødebollekast har stået i 
mellemgangen, hvor der helst skulle være 
fremkommeligt,  i flere måneder uden at være 
kommet på plads, og melfolket praktiserer 
princippet med at flytte problemet i stedet for 
at løse det, som ikke så få fæller har for vane 
ved kælderoprydning, når de tomme bakker 
blot flyttes ud på hylden i kælderskakten... 
...og så kan jeg ikke finde på flere småting at 
brokke mig over lige nu, men bekræfter 
hermed, at nyopererede er mere irritable end 
vanligt. 
  
Ole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vil du lære at bage? 
Som I har set, har Peter Frølich fra 
Wilhelmsvej, hængt et opslag op om sit 
bagekursus. Der er tilmeldt 5 på nuværende 
tidspunkt, og kurset bliver gennemført 
søndag den 13. November fra 9-16, hvis der 
er i alt 10 deltagere. Vi finder lige ud af noget 
med søndagsrengøringen. 
Kh Lene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jørgens træ plantes fredag den 18. 
november 
  
Kære bofæller 
Gr. min operation har jeg ikke fået fulgt op på 
Jørgens træ, men nu sker det fredag den 18. 
november kl. 14.00, hvor Erik, Mette og 
Flemming har givet tilsagn om at deltage i de 
praktiske øvelser. Jeg henter træet (en 
stilkeg) i Allerød på Eriks bestilling, og 
samme Erik laver liste over alle nødvendige 
remedier - også til at sikre træet mod fårenes 
barkafgnavning - og hvilke af dem, vi i givet 
fald skal hente ude i Byen ved 
undertegnede for inden. 
Mette Jensen deltager sammen med de 
voksne børn, Ivalo og Morten, i plantningen, 
mens Laura ikke kan deltage. For 
Plantørerne serveres der efterfølgende en 
drink i fælleshuset eller i hus 7. Familien er 
også inviteret til at deltage i fællesspisningen 
om aftenen, men indtil videre er det kun 
Mette og måske et barnebarn, der kan 
deltage. 
  
kh. 
Ole 
 

 
 
 
 

Farvel til Jakob og Kristian 
Beboerne i hus 14 kan næste ikke få vinke-
armen ned, for ungerne fortsætter med at 
forlade reden. For nogle uger siden var det 
Kristian, som flyttede sammen med kæresten 
på Amager og onsdag den 9. november 
rejser Jakob. Han skal først til Østrig i tre 
uger, hvor han tager en skiinstruktør-
uddannelse, og derefter flyver han videre til 
Japan/Rusutsu. Her skal han undervise i 
skiløb frem til april 2017. Vil I være med til at 
vinke, så kommer de to drenge til 
mandagsspisningen den 7/11 og mon ikke 
forældrene byder på gravøl eller noget andet 
til at dulme sorgen med! 
Kh Lene 

 
 
 
 
 

 

 


