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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. 
 
Arrangementer 
Sct. Hans 23.juni stg. 5 
Trivselsdag 9. september stg 6 
1. advent 3.12 stg 1 
3. advent 17. 12 stg 2 
Nytårsaften 31.12 stg 3 
 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 6. juni 
Tirsdag d. 15. August 
Tirsdag d. 12. september 
Tirsdag d. 10. oktober 
Tirsdag d. 21. november 
 
Fællesmøder:  
Torsdag d. 15. Juni 
Mandag d. 21. august 
Tirsdag d. 19. september 
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 
 
Arbejdsweekends 2017: 
26.+ 27. august  
 
 
2017 - bookninger: 
Tord. d. 25. maj Hus 7 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
Lørd. d. 17. juni Hus 21 
Lørd. 12. aug Hus 4  
Lørd. 19. aug. Hus 13 
Lørd. d. 2 sept. Hus 1 
Lørd. d. 16. sept. Hus 23 
Lørd. d. 23. sept. Hus 4  
Lørd d. 9. december Hus 1 

Sønd d. 24. december Hus 1 
Tirsd.d. 26. december Hus 10 
 
Søndagsrengøring den 28. maj kl.10 
Stamgruppe 4 
 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Charlotte og Ester 
 
 
Fødselsdage: 
Aslan fylder 6 år på lørdag d. 27.05 – 
sang og dejlig dag til digJ 
 

  
  
 
Første fælleshus-spisning d. 18 maj ude 
på torvet – lad sommeren blive laang og 
med mange af den slags gentagelser! 
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Naturkalenderen: 
 
Rådyret får lam 

 
De normalt 1-2 lam fødes oftest i maj. 
Lammene er godt kamufleret med hvide 
pletter, der ligner solens lyspletter i 
skovbunden. I den første tid, hvor lammet er 
for lille til at kunne flygte med sin mor, 
gemmer lammet sig i stedet ved at trykke sig 
ned i vegetationen og ligge helt stille. 
Rålammet udskiller næsten ingen lugt så 
ræven har svært ved at få færten af det. I 
denne tid er lammet overladt til sig selv en 
meget stor del af døgnet. Af samme grund 
tror mange, at lammet er forladt da de ikke 
ser at moderen besøger lammet nogle få 
timer i døgnet. 
 


