
 1 

 
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 4 
3. advent 17. 12 stg 5 
Nytårsaften 31.12 stg 6 
 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 10. oktober 
Tirsdag d. 21. november 
 
Fællesmøder:  
Tirsdag d. 19. september 
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 
 
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 – ny stamgruppe 6: 
Anne + Kaluka, Hus 1  
Dan,  Hus 4  
Christian + Jacob, Hus 6  
Kim+Sara, Hus 8  
Dorthe, Hus 11  
Johan + Walter, Hus 20  
Lise, Hus 22  
Brigitte+Johanna, Hus 26.1  
 
Fødselsdage:  
En ny teenager på Bakken: Marie fylder 13 år 
fredag den 22.september.  
Alderspræsidenten Torben, hus 19, runder 
dagen efter lørdag den 23. september 86 år. 
Stort tillykke til jer begge to.  
 
 

  
 
Skæringsdag for de nye stamgrupper 
Der vil være ’vindere’ og ’tabere’ uanset, 
hvilken metode man vælger. 
Så for ikke at skabe forvirring med hensyn til 
nye og gamle stamgrupper vil det være de 
nye stamgrupper (fra 9.9.17), der kommer til 
at gælde fremover, hvad angår rengøring og 
stamgruppearrangementer som fx 1.  og 3. 
søndag i advent, nytårsaften mm. 
Dvs. den nye stamgruppe 4 står for 1. 
søndag i advent, stamgruppe 5 for 3. søndag 
i advent osv. 
Pbv 
Lise 
 
Reservering af vaskemaskinerne 
Blot til erindring, så er vaskemaskinerne i 
fælleshuset reserveret til fællesvask mellem 
kl. 10-12. Derfor skal I huske at være tidligt 
ude, hvis I vil vaske søndag morgen, så 
maskinerne er fri klokken 10 til 
rengøringsholdet. 
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Blomst til Gerda 
Her skulle være et smukt foto af den buket, 
som Louise bandt søndag formiddag, så 
Torben kunne have en blomsterhilsen med til 
Gerda fra Bakken. Hun er lige nu indlagt på 
Frederikssund Hospital.  
Buketten var rent tyveri fra vores haver, men 
formålet helliger midlet, og det tegnede til at 
blive en rigtig smuk buket. Desværre var der 
ingen fotograf er på pletten bag buskene! 
Hjørdis har skrevet ud omkring Gerdas 
tilstand, og det forlyder efterfølgende at 
Gerda skal undersøges yderligere I morgen. 
 
Brandmand/-kvinde 
Stor tak til Erik for at sætte brandslukning mv 
på dagsordenen. Indlægget til næste 
fællesmøde indeholder gode forslag. Det er 
korrekt, at jeg overtog ansvarsområdet efter 
Bodil, men jeg tilstår, at jeg ikke rigtig har 
levet op til det siden. Jeg benytter 
anledningen til at frasige mig opgaven 
fremover, så det også bliver en del af punktet 
på fællesmødet at finde en ny brandmand- 
eller kvinde. 
Kirstine 
 
Her kommer lige en gentagelse, fordi det 
er en dejlig tegning:  
 
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. 
Nogle bruger vinden, andre vandet – og 
atter andre dyr. 
 

 


