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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 
Fastelavn  stg. 4 
Sankt Hans stg. 5 
 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 21. november 
 
Fællesmøder:  
Torsdag den 30. november 
 
2017 - bookninger: 
Lørd. d. 4. nov hus 21 
Lørd. 11. nov hus 25 
Sønd. 12. nov hus 20 
Sønd. 19. nov hus 6 
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: 
Lørd. d. 13. januar hus 13 
Lørd.-sønd. d. 20.-21. januar hus 2 
Lørd. d. 3. marts hus 6 
Lørd. d. 17. marts hus 14 
Lørd.-sønd. d. 14-15. april hus 18 
Torsd. d. 10. maj hus 2 
Lørd.-sønd. d .1-2. september hus 21 
 
 
 

Søndagsrengøring den 5. November 
kl.10 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:  
Det gør jo ikke noget at være i god tid med 
fødselsdagshilsnerne, så til lykke til Henrik, 
som fylder 59 år mandag den 6. november. J 
 

  
 
Hej alle søde bofæller! 
Iris & mig håller 60 års fest sammen så booke 
datoen. 
Det blir musik, snacks, slik, drinks, vin & øl, 
mad (udefra), hygge med en masse dejlige 
svenske og danske gäster. 
Bakkens børn må blive hjemme denna aften 
så reservera børnepasser. 
 
Vi havde booket en foodtruck og jazz, men 
det gik i vasken. Kan I anbefale god mad og 
god musikleverandörer? 
 
I stedet for gaver önsker vi hjälp til en dejlig 
fest. 
Så hvis I vil ta en kage med til dessert og 
måske tilbyde overnatning til de svenske 
gester så vill det være fantastiskt. 
 
OSA senast den 10 nov. på mail tak. 
Kh Johan & Iris 
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Mortens Aften 2017 
 
Fredag den 10. november slås dørene atter op til den traditionsrige Mortens aften i fælleshuset. 
Da vi har et maksimum på antallet af personer ovnen kan producerer and til – 80 personer, laver vi 
igen i år  to-delt tilmelding.  
Vi håber at ovnen kommer til at virke inden den 10. Plan B er ikke helt klar endnu J 
 
Bofæller:  
Bofæller tilmelder sig på normal vis på madsedlen i fælleshuset. Sidste frist er søndag den 5/11 kl. 
12:00. 
 
Gæster:  
Fra nu  af kan der tilmeldes gæster til ventelisten,  eks. ikke hjemmeboende børn,  gamle bofæller, 
venner, svigermødre eller andet godtfolk. Dette foregår ved mail eller personlig/telefonisk 
henvendelse til Christian Hus 6, efter princippet først til mølle , indtil vi når de magiske  80.  Sidste 
frist er søndag den 5/11 kl. 12:00 – Der  gives besked hurtigst muligt  om hvem der er kommet på. 
Vi ved først hvor mange gæster vi kan tage med, når vi ved hvor mange bofæller der tilmelder sig.  
 
Igen i år vil vi gerne have bofæller og/eller gæster der hjælper med bordækning op pyntning  og 
andre hygge opgaver – hhv. torsdag aften hvor der i forvejen koges fond og hygges i fælles huset, 
og fredag eftermiddag. Vi giver et glas til arbejdet. I kan tilmelde jer som supporter til Sara Hus 23.  
 

Vi glæder os til er se jer alle sammen til en forhåbentlig forrygende aften 
 

Sara, Louise, Christian &  Torben 
& 

Special Quest Star Nana 

                                                                                               
_____________________________________________________________________________ 
 
Jordbærplanter 
Hvis der er nogen, som gerne vil have stiklinger, 
Må I værsgo at tage dem, jeg har lagt i trillebøren 
i haven, og jeg laver gerne flere.  
Kh Lene 

 


