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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 
1. advent 3.12 stg 1 
3. advent 17. 12 stg 2 
Nytårsaften 31.12 stg 3 

 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 10. oktober 
Tirsdag d. 21. november 
 

Fællesmøder:  
Tirsdag d. 19. september 
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 

 
Torsdag 21/9 I/S møde 
 

2017 - bookninger: 
 
Lørd. d. 23. sept. Hus 4 
Lørd. d. 30. sept. Hus 25/23 
Lørd. d. 7. okt. Hus 20 
Lørd. d. 4. nov Hus 21 
Lørd. 11. nov Hus 25 
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: 
17. marts Hus 14 
14-15. april Hus 18 
1-2. september Hus 21 
 

 
 

 
Søndagsrengøring den 17. september 
kl.10 - stamgruppe 5: 
Sebastian + Sille 
Anne-Lise 
Ole S 
Helge 
Lisbeth 
Hjørdis 
Eva + Thor 
(Katrine + Richard) 

 
 
Fødselsdage:  
Ingen fødselsdage i denne uge☺ 
 

  
 
Få massage på Bakken: 
Mon der er andre end mig, som går 
rundt med ømme skuldre, underben og 
tennisalbuer? Jeg har gået til Body-SDS 
massage hos AnnCatrine i Helsingør, og 
det har været så godt, at jeg har 
anbefalet hende til andre. Samtidigt har 
jeg spurgt hende, om hun evt. tager ud til 
sine kunder, og det gør hun gerne. Hun 
har en transportabel brik og kommer fast 
hos f.eks. Nordisk Film. Hun vil også 
gerne komme på Bakken, hvis vi er en 
lille gruppe, som evt. gerne vil have 
behandling sidst på 
eftermiddagen/aftenen eller en 
weekenddag. Hendes behandlinger 
koster 450-500 kr/time – og mere end en 
time, kan man vist ikke holde til! Vil I 
skrive til mig, hvis I er interesserede. Så 
kontakter jeg hende og får nogle mulige 
datoer. 
Kh Lene 
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Bytte maddag: 
Endnu en gang er det lykkedes os at 
kludre i kalenderen! Sidst var i går, hvor 
vi meget gerne ville have festet med jer, 
men samtidigt havde sagt ja til en 
middag hos en gammel bekendt. Nu 
drejer det sig om fredag den 6/8, hvor 
jeg, Lene, skal lave mad – og samtidigt 
skal have gæster hjemme. Er der nogen, 
som meget gerne vil bytte deres dag ud, 
for så kan jeg næsten alle andre dage ;) 
På forhånd tak, kh Lene 
 
Anders And’er i læssevis: 
Jeg har i dag hentet fem store poser 
med Anders And-blade hos 
Kristians ‘svigerforældre’. Jeg ved, at der 
er nogle nye læsere på vej, som måske 
kan speede læsningen op vha disse 
gode, gamle tegneserier, men der er 
rigeligt blade til mange, mange børn. Er 
der nogen, som har et forslag til, hvor vi 
kunne opbevare dem til glæde for flest 
muligt? 
Kh Lene 
 
 
Elkedlerne i fælleskøkkenet: 
Hvis I har savnet en elkedel i 
fælleskøkkenet, skyldes det 
nedsmeltning af den ene kedel. 
Som det fremgår af billederne, har den 
nået at smelte en del kratere, faktisk i 
begge kedlers bundstykker, inden jeg 
bemærkede det og fjernede den. 
Elkedler udgør en betydelig brandrisiko, 
hvis de koger tør uden at 
overkogssikringen slår fra. Derfor : 
TRÆK ALTID STIKKET UD AF 
KONTAKTEN, NÅR DU HAR BRUGT 
ELKEDLEN. 
 
/Erik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trivselsdag 2017: 
Tak for en dejlig dag med kamp, hygge, lidt 
regn☺ og fest til den sene nat… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Naturens gang: 
Træer og planter har sat frugter, der nu skal 
spredes så langt bort som muligt. Der er 
mange forskellige måder at sprede sine frø. 
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Nogle bruger vinden, andre vandet – og 
atter andre dyr. 
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