
 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 
Arbejdsweekend 5.-6.5 
Arbejdsw. Light 26.-27.5* 
Skt. Hans 23.6, stg. 6 
Arbejdsweekend 25.-26.8 
Trivselsdag 15.9, stg. 1 
1. advent 2.12, stg. 2 
3. advent 16,12, stg. 3 
Nytårsaften 31.12, stg. 4 
* Light-weekenden er en weekend, hvor der ikke laves 
frokost eller tilbydes børnepasning. Frokosten bliver 
levering af pizza, og der stilles drikkevarer frem 
 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
8. maj 
29. maj 
 

Fællesmøder i 2018:  
14. maj 
12. juni 
 

2018 – bookninger: 
Torsd. d. 10. maj hus 2 
Sønd. d. 13. maj - massage kl.8-14.30 
Sønd. d. 3. juni – massage kl.8-14.30 
Sønd. d. 24. juni – massage kl.8-14.30 
Lønd. 7. juli hus 15 
Lørd. d. 18. august hus 3 
Lørd-sønd. d .1-2. september hus 21 
Lørd. d. 27. oktober hus 23 
Lør/søn d. 3. + 4. nov hus 26 1.sal 
Lørd. d. 1. december hus 3 
Lørd. d. 8. december hus 6 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Lørd. d. 29. december hus 11 

 

2019 – bookninger: 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
 

Søndagsrengøring den 6/5 kl.10 ved 
stamgruppe 3: 
 

Peter Sømand, Marckus, Suzan, Erik, 
Charlotte+ Esther (hus 15), Hanne (hus 
17), Luis+Mateo, Nana+Hugo+Topper og 
Karen Sofie 

  

Fødselsdage:  
Tillykke Rasmus med de 12 år☺ 
 

 
 

 
G&T-aften: 
I forbindelse med spisningen fredag den 18. 
maj har vi inviteret Copenhagen Distillery til at 
komme og lave en gin-smagning. Og hvis vi 
er rigtig heldige kommer deres distiller også 
og fortæller lidt mere i detaljer om produktion 
af de forskellige gin, snaps og kaffelikører, 
som firmaet har fået stor succes med. Vi 
skriver mere om aftenen, når vi ved lidt mere. 
Kh 18/5-madholdet 
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Kære Bofæller, 
Hvor var det dejligt at opleve alle de søde 
mennesker, der kom til hus 18 i dag for at 
hjælpe, da Aslan faldt ned fra en klatretur i et 
skab mens Eva var i haven og Christian fik en 
middagslur.  
Flere kom ind og bidrog til 1. hjælpen og 
vejledning til samtalen med 1813. Aslan fik et 
glasskår i knæet og vi har været på 
skadestuen, hvor han er blevet syet. 
Heldigvis skete der ikke mere end dét og 
forskrækkelsen. Da vi kom hjem og 
forventede at skulle rydde op i hele miseren 
med læssevis af glasskår smurt ind i olie og 
andet skrammel fra skabet - havde Louise og 
Nana ryddet op, mens vi var afsted. 
 
Tusinde tak for hjælpen til alle - og tak fordi vi 
bor på Bakken :) 
 
 
PS: Aslans formål med klatreturen var i øvrigt 
at snuppe slik. Far og mor har nu lært at slik 
skal være i børnehøjde, hvis der er noget. 
Alle gode hilsner fra hus 18 
 
 
Cykler og løbehjul søges til 
Frivilligcentret/Fredensborg 
Flygtningevenner: 
 
Har du en funktionsdygtig cykel eller et 
løbehjul du gerne vil af med kender vi nogen 
der vil blive rigtig glade for den. 
Lige nu kan vi bruge alle størrelser. 
Kom gerne forbi med den mandage mellem 
klokken 16.30 og 18 på Teglgårdsvej 423 A. 
Kontakt Toni på tlf. 26 60 40 07 hvis der er 
noget du er i tvivl om eller hvis du ikke selv 
kan komme med den. 
 
Venlig hilsen 
Flygtningevenner Fredensborg 
www.flygtningevennerfredensborg 
 

 
 
 
Naturalmanakken: 
Nu ankommer mursejleren fra sit 
vinterkvarter i tropisk Afrika. Mursejleren er 
byens fugl og bygger rede under taget i 
høje bygninger. Den er tilpasset et liv i 
luften og både sover og parrer sig i flugt. I 
byen kan du høre dens typiske skrig hen 
under aften, når små flokke jager insekter. 
 
 
 

 
 
 
Så bliver det ugen, hvor vi skal sige 
velkommen til de nye bofæller i hus 1, og på 
gensyn til de kommende bofæller i hus 3 
 

 
 
 


