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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: 
Tirsdag d. 10. januar 2017 
Tirsdag d. 7. februar 
Tirsdag d. 14. marts 
Tirsdag d. 11. april 
Tirsdag d. 9. maj 
Tirsdag d. 6. juni 
 
Fællesmøder:  
Tirsdag d. 22. november  
Onsdag d. 18. januar 2017 
Torsdag d. 23. februar 
Mandag d. 20. marts 
Generalforsamling d. 25. April 
Onsdag d. 17. maj 
Torsdag d. 15. juni 
 
2016: 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Tirsdag d. 20 december hus 10 
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 7. januar hus 23 
Lørd. d. 21. januar hus 2 
Sønd. d. 5/2 hus 25 
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. 11. december kl.10 
Stamgruppe 2 
Christian + Aslan 
Flemming 
Helge 
Mikael 
Sara + Sebastian 
Steffen 
Suzan 
Anne (26st) + August 
Johanne + Katrine 
 
 
Fødselsdage: 
 
Mateo fylder 6/12 4 år – hurra og 
tillykke 
 

 
 
Sliske til mel 
Mon den er dukket op igen – slisken 
til mel, som sættes på 
røremaskinen, så man ikke spilder 
mel ned på gulvet? Den var væk 
sidste søndag og igen anede noget 
om dens nye tilholdssted! Det vil 
være rart, hvis alt til røremaskinen 
ligger i kassen i grovkøkkenet. 
Lene 
 
3. søndag i advent 
søndag d. 11. december 
 
Kl. 13 00 Juletræer 
Vi mødes på parkeringspladsen 
for at hente juletræer til eget brug. 
 
Kl. 14 30 Pynte juletræ 
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Bofæller som ikke tager med i skoven 
pynter juletræet i fælleshuset. 
 
Kl. 15 00 Fælleshuset 
Vi serverer gløgg, cacao og æbleskiver 
m.m. 
 

 
 
 
 
 
 

Andespil kl. 16: 
Og så skal vi synge julesange og 
danse om juletræet. 
 
 
Husk tilmelding - 
se liste i fælleshuset. 
Lukker tirsd. d. 6. december 

 
 

 

 
 

Kh Stamgruppe 1 
 
 
Juleferie væk fra Bakken 
 
Hvis vi ikke er meget tilstede ved 
fællesspisningen op til jul, er det fordi vi 
flyver afsted til Tokyo søndag den 18. 
december og da vi først er retur mandag 
den 9. Januar, tager vi heller ikke del i 
nytårsfestlighederne i år. Så er det jul og 
nytår i Japan for vores lille familie – incl. 
Kristian og kæresten Hannah, og det 
glæder vi os meget til. Især at vi får Jakob 
at se fra den 31.-8. januar.  
Vores hus vil muligvis blive befolket i 
juledagene af nogle venners familie, men 
vi vil være taknemmelige, hvis I vil holde 
et venligt øje med det. Bilen er lejet ud til 
hus 21, så den er i gode hænder. 
Vi vil gerne ønske jer alle sammen en 
dejlig jul og vi håber, at I får budt nytåret 
velkommen med fest og halløj – og 
kransekage ;) 
Kh Marie, Arne og Lene 
 

 
 

 
 


