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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 kalenderen i fælleshuset. 
 
Arrangementer 
Skrædder Andrew kommer 11.9 
Trivselsdag 15.9, stg. 1 
1. advent 2.12, stg. 2 
3. advent 16,12, stg. 3 
Nytårsaften 31.12, stg. 4 
 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
Tirsdag d. 11. september 
Tirsdag d. 9. oktober  
Tirsdag den 13. november 
 
Fællesmøder i 2018:  
Tirsdag d. 18. september kl.20 
Onsdag d. 24. oktober kl.20 
Torsdag d 22. november kl.20 
 
2018 – bookninger: 
Lørd-sønd. d .1-2. september hus 21 
(kun booking af tv-rummet natten mellem 
lørdag og søndag) 
Lørd. d 1. september hus 5b 
Sønd. d. 9. september: Yoga i tv-rummet 
Torsd. d. 20. september: Yoga i tv-rummet 
Lørd. d. 29. september hus 23 
Lørd. d. 6. oktober hus 20 
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 
Lørd. d. 15. december hus 20 
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 

Søn. d. 19. maj hus 7 
 
Søndagsrengøring den 2/9 kl.10 -  
stamgruppe 1: 
Lotte, Hus 4  
Torben, Hus 10  
Hanne og Morten, Hus 12  
Lene og Marie, Hus 14  
Jørgen, Hus 17  
Torben, Hus 19  
Hans og Jens, Hus 21  
Sara og Sebastian, Hus 23  
Søren, Hus 26st  
 

  
 
Fødselsdage:   
Juhuuu... Sille fylder 11 år onsdag den 29. 
august og redaktionen håber, at hun får en 
morgenstund fuld af sang….. 
 
Husk trivselsdagen den 15. september 
Nu er opslaget sat op og I må meget gerne 
skrive jer på deltagerlisten.  
Vi vil meget gerne vide, hvis I ikke bliver til 
den lækre aftensmad J 
Stamgruppe 1 lover jer en spændende dag 
med gode fællesaktiviteter, hvor vi får rørt 
både stemmebåndet, diverse kropsdele og 
helt sikkert lattermusklen J 
Der er program fra klokken 9.30 til vi segner! 
Kh stamgruppe 1 
 
Mon der er kommet ny TÆNK-
referant? 
Hvem kunne tænke sig at dykke ned i alle de 
spændende tests og artikler og 1 gang om 
måneden lave et lille referat til Bakkanalen? 
Kom frisk - til mig - og du kan allerede nu 
starte på det nyeste eksemplar.  
Kh Nana  
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Bakken er kommet på landkortet 
Nu er der ingen, som længere kan være i tvivl 
om, hvor Bakken ligger. Prøv at se 
nedenstående foto, som bevidner, at vi har 
fået det skønneste skilt sat op – og det er 
Katrine og Topper som har lavet det! 
 

 
 
Transportbrigaden har været i gang denne 
weekend – og der er også blevet malet 
politistreger!! 

 
 

 

 
 
Kansas-arbejdstøj holder altså godt . Billedet  
tv er fra arbejdsweekenden, hvor Willy havde 
travlt med at male – og fotoet th. er fra år 
2000, hvor Kristian (hus 14) malede små 
sommerfugle i dragten – og hvis fotoarkivet 
havde været fuldstændigt, kunne redaktionen 
også fremvise et foto af Anton fra hus 25, for 
han var nemlig den oprindelige ejer af 
kedeldragten. Hurra for genbrug på BakkenJ 
 
Hestepærer i læssevis 
Hestegruppen alias Lene især, beklager rigtig 
meget, at gruppen ikke tidsnok havde fjernet 
gødningen fra søbredden, så ’lorten’ landede 
hos bofæller i arbejdsweekenden! Næste 
gang skal vi nok komme først.  
Det er i øvrigt ikke nødvendigt at fjerne alle 
hestepærerne fra de islandske heste, for de 
fortærer græsset på en anden måde, så 
hestepærerne ikke brænder naturen af, som 
nogle andre typer dyregødning gør. 
Hestepærerne dunster af (hvis man kan sige 
det!) i løbet af 4-12 uger.  
Forhåbentlig får møddingen glæde af alle de 
hestepærer, som blev trillet hen i komposten. 
Kh Lene 
 
I tilfælde af bi- og andre -stik 
Hvis det skulle ske, at nogle af jer bliver 
stukket af bier og hvepse, så er bi-gruppen 
bivæbnet til tænderne med medicin og piller. 
Oprustningen er sket efter, at Eva måtte en 
tur i ambulance til Hillerød Hospital, da hun 
blev stukket i nakken af en af vores bier.  
Bien sad på en honningtavle, som vi var ved 
at tømme for den flotteste, mørke honning. 
Så lidt godt kom der da ud af den meget 
ubehagelige oplevelse mandag aften. Den 
slags oplevelser håber vi ikke at være ude for 
igen. 
Sum-sum fra bigruppen. 


