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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 4 
3. advent 17. 12 stg 5 
Nytårsaften 31.12 stg 6 
 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 10. oktober 
Tirsdag d. 21. november 
 
Fællesmøder:  
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 
 
2017 - bookninger: 
Lørd. d. 7. okt. hus 20 
Lørd. d. 14. okt. Hus 6 
Lørd. d. 4. nov hus 21 
Lørd. 11. nov hus 25 
Sønd. 12. nov hus 20 
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: 
20.-21. januar hus 2 
17. marts hus 14 
14-15. april hus 18 
10. maj hus 2 
1-2. september hus 21 
 
 
 
 
 

Søndagsrengøring den 8. oktober kl.10 
stamgruppe 2: 
Henrik, Hus 3  
Johanne + Katrine + Johan, Hus 6  
Mik, Hus 11  
Arne, Hus 14  
Flemming, Hus 16  
Gerda, Hus 19  
Kirstine + Esther, Hus 21  
Mette, Hus 24  
Søren + Sofia, Hus 26.1  
 
Fødselsdage:  
  
Walter har fødselsdag lørdag den 7. oktober 
og fylder 7 år. 
Stort til lykke til dig J 
 
 

  
 
 
Bangkok-skrædderen kommer igen 
 
Torsdag den 19. oktober kommer Andrew, 
vores indiske skrædder fra Bangkok (!), og 
spiser med og viser efter maden sine stoffer 
frem. Han tager som sædvanlig imod 
bestillinger af alle slags tøj. Man kan lade sig 
måle på stedet, eller man kan medbringe sin 
favoritpåklædningsgenstand, så han kan 
kopiere den i et stof, man udvælger blandt 
hans prøver. Eller man kan bare komme og 
kigge. Information om prisniveauet følger i 
næste Bakkanal. 
 
Spørg, hvis nogen er i tvivl om noget. 
Kh. Hans 
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Klipning af hæggen mod nord 
Den løbske hæk langs nordenden består af 
avnbøg. Hvis vi vil opnå en nogenlunde  tæt 
hæk af normal klippehøjde,  bør det foregå 
over flere omgange med reduktion af højde 
og beskæring af nordsiden det første år. 
Indgrebet foretages i løbet af vinteren. Gerne 
i en frostperiode og inden saftstigning. 
En rigtig møgopgave, så inden vi kaster os ud 
i det, bør vi forholde os til, om der fortsat skal 
være en hæk det pågældende sted, og til 
hvem der efter et evt. indgreb fremover har 
vedligeholdelsespligten. 
 
Søfolden 
Rigtig god idé at hestene kommer igang med 
at afgræsse søfolden, som de plejer. 
Vh 
Erik 
 
Gerda har et bedre 
I følge Torben, har Gerda det fysisk bedre 
efter at hun har fået orden i sin salt-balance. 
Hun er nu midlertidig på plejecenter Lystholmi 
Fredensborg, afd. Pilebo.  
Centret ligger på første vej på højre side ved 
indkørslen til Fredensborg fra Humlebæk. 
I mens hun venter på en visitator, som skal 
finde ud af, hvordan og meget hjælp Gerda 
skal have i hjemmet, vil hun gerne have 
besøg. Og hvis hun gider gå en tur, må I 
endelig foreslå det, for det er godt for hende 
med lidt fysisk aktivitet, siger Torben. 
Lene 
 
 


