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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 
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. 12. september 
Tirsdag d. 10. oktober 
Tirsdag d. 21. november 
 
Fællesmøder:  
Mandag d. 21. august 
Tirsdag d. 19. september 
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 
 
Arbejdsweekend 2017: 
26.+ 27. august  
 
2017 - bookninger: 
Lørd. d. 2 sept. Hus 1 
Lørd. d. 16. sept. Hus 23 
Lørd. d. 23. sept. Hus 4 
Lørd. d. 7. okt. Hus 20 
Lørd. d. 4. nov Hus 21 
Lørd. d. 25. nov. Hus 4  
Lørd. d. 2. dec. Hus 20 
Lørd d. 9. december Hus 1 
Sønd d. 24. december Hus 1 
Tirsd.d. 26. december Hus 10 
 
2018 – bookninger: 
1-2 september 2018. Hus 21 
 
 

Søndagsrengøring den 27. august 
kl.10 – måske i forbindelse med 
arbejdsweekenden? 
 
Stamgruppe 4 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Charlotte og Ester 
 
Fødselsdage:  
Brigitte fylder 44 år den 26. august, og for en 
gangs skyld er annonceringen i god tid, for I 
skal vide, at Sille fylder 10 år den 29. august.  
Hjerteligt tillykke til jer beggeJ 
 
 

  
 
 
Yoga på Bakken fortsætter 
Anne-lise har rundsendt beskeden om, at hun 
stopper med yogaundervisningen på Bakken 
efter at have stået for undervisningen siden 
2008.  
Vi er mange, som er taknemmelige over at 
være blevet mere smidige i krop og sjæl – det 
håber vi da, vi er blevet ;) 
Tak til Anne-Lise for de mange gode timer 
med yogaøvelser – og de hyggelige 
afslutningsaftner. 
Heldigvis har Charlotte tilbudt at videreføre 
traditionen med yoga i tumlesalen, og hvis I 
ikke allerede har tilmeldt jer, så opfordres I 
hermed til at gøre det. 
Kh Lene 
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Æbler på Sydtorvet 
Så er der æbler på Sydtorvet igen. 
I aften bare en spand med pæne Guldborg af 
uvis alder. 
I morgen starter den sædvanlige opsætning: 
en kurv med dagens Guldborg, Ananas og 
Gråsten – og en spand med dem, der ikke 
blev spist dagen før. 
Husk: An apple a day keeps the doctor away! 
Kh 
Mette 
 
PS: Min sorte spand med revne i bunden er 
forsvundet – er der nogen, der har en utæt 
spand, jeg kan bruge? (Det er vigtigt, at 
regnvandet kan løbe ud). 
 
 

 
 
 
 
Ingen lerjord på komposten 
Nogen har smidt en lille børfuld lerjord på 
komposten – den må meget gerne blive 
fjernet, kompost er netop ikke lerjord. 
Og samme procedure gælder iøvrigt, når 
nogen smider roser og andre tornede planter, 
samt grene tykkere end en nyfødt babyfinger 
på komposten. Den slags er meget længere 
tid om at formulde end grønne plantedele, så 
de ligger og er voldsomt i vejen i den 
nyomsatte kompost. 
Hilsen 
Mette 
 
 
Husk: Der er arbejdsweekend I den 
kommende weekend – vi ses J  
 
 


