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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. 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 12. November 
kl.10 stamgruppe 1: 
Lotte, Hus 4  
Torben, Hus 10  
Hanne + Morten, Hus 12  
Lene + Marie, Hus 14  
Jørgen, Hus 17  
Torben, Hus 19  
Hans + Jens, Hus 21  
Sara + Sebastian, Hus 23  
Søren, Hus 26st  
 
Fødselsdage:  
Godt at Oliver blev fejret med sang i tirsdags, 
hvor han fyldte 20 år,  for fødselsdagen 
havde Bakkanalen glemt at nævne!! I stedet 
blev Henrik nævnt, for han fylder 59 år i 
morgen mandag den 6. november.  
Til lykke i hus 3 J 
 

  
 
Slagtning 2017 
Lammene afhentes til slagtning nu på 
onsdag. Vi henter kødet hjem tirsdag 
eftermiddag d.  14.11, og pakker/ fryser ned 
samme aften efter fællesspisning. 
 
Vi har derfor brug for at kunne lægge beslag 
på køkkenet, så snart madholdet er færdigt. 
Desuden at fællesfryseren er tømt og rengjort 
senest tirsdag formiddag d.14.11. 
Lammefryseren sørger vi selv for.  
 
Jeg minder om at hus 3, 7, 9, + ?? tilsammen 
har adskillige kg. lammeribs fra 2016 i 
fællesfryseren. Der er sågar noget fra 2015.  
Hvis man ikke selv kan nå at få det spist, 
kunne det måske være en mulighed at få det 
afsat til en fællesmiddag senest onsdag 
d.15.11 
P.v.a. fåregruppen 
Erik 
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Lammeryg på menuen fredag d.17.11 ? 
Høstfest har vi ej, men hvad med at 
genoptage vores gamle tradition med 
friskslagtet lammeryg på menuen 
førstkommende fredag efter at  kødet er bragt 
i hus.  
For nuværende vil det forudsætte at 3 
bofæller i løbet af weekenden finder sammen 
om at "booke" fredag d. 17.11 på den nye 
madplan.  
p.v.a. fåregruppen 
Erik 
 
Tøm fryseren 
Kære bofæller. 
Jvf. Eriks mail om lammekød og fællesfryser, 
skal jeg bede jer om at at hente jeres 
frysevarer fra fælleshusfryseren hjem i 
privaten senest lørdag d. 11/11 kl. 12!!! 
Herefter vil der blive slukket for fryseren, og 
rengøring vil finde sted d. 12/11. 
 
Sidste år var der (når jeg nu selv skal sige det 
;-)), en meget stor service, idet jeg sendte 
personlige mails til de huse, der ikke fik taget 
deres varer hjem og på selve dagen, hvor 
fryseren blev slukket, rendte jeg sågar rundt 
med frysevarer til forskellige huse. 
Men den service vil IKKE forekomme i år, så 
jeg henstiller til, at I selv få taget jeres varer 
hjem og de varer, der ikke er afhentet d. 
11/11 vil blive smidt ud. 
Kh Karen Sofie 
 
Efterladte støtteben  til Jumbo stillads 
Nogen af den senere tids håndværkere må 
have glemt to støtteben til deres stillads. Hvis 
nogen af jer har en idé om, hvem det kan 
være, må I meget gerne give dem et praj. 
Støttebenene var lagt ind på 
stilladsophænget i værkstedet. Jeg har lagt 
dem ud på gårdspladsen.   
Erik 

Ting sat ud på gårdspladsen 
Jeg har været nødt til at sætte forskelligt ud 
på gårdspladsen, så jeg kunne bane mig vej 
til hus 13 hylden.  
Det drejer sig bl. a. om et lille, hvidt møbel, et 
par flyttekasser med skøjter og sjove 
træstykker samt et læs sammenklappede 
flytte kasser.  
 
Vores gode, gamle aftale om brug af 
sommer/vinterrummet fremgår af synligt skilt i 
rummet.  

Der er stadig plads på loftet til opbevaring af 
dæk, flyttekasser og private effekter, som 
ikke kan være på egen hylde.  
Erik 
 
Stilladsopbevaring i længeværkstedet 
Efter at have haft gang i stilladset, har jeg 
samlet og anbragt alle delene på det dertil 
indrettede ophæng. Ophænget blev i sin tid 
ikke monteret helt efter planen, så det er 
noget af et puslespil at få plads til det hele. 
Men med lidt hiv og sving er det lykkedes at 
finde frem til en gangbar løsning.  
Jeg vil meget opfordre til at alle stilladsdele 
bliver bragt tilbage efter brug og anbragt på 
ophænget jf beskrivelse og foto.  

Øverste hylde:  
Fem  korte stænger som underlag for de 4 
høje sidestykker + de 4 lange 
diagonalstænger  øverst på sidestykkerne.  

Mellemste hylde: 
To dæk + to støtteben.  

Ophæng: 
2 korte sidestykker.  

Lille træhylde:  

4 hjul + pose med 8 låseclips (endnu ej 
opsporet) 

Lyder det indviklet? Det er det ikke; men jo 
ikke lige til at huske. Jeg vil derfor forsøge at 
få printet et billede af hele herligheden og 
hænge det op i rummet.  

De 8 låseclips er af afgørende betydning for 
sikkerheden, når der bygges højt. Vi må 
håbe,  de dukker op.  

Erik 
 

 
 


