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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: 
Sønd. d. 9. september: Yoga i tv-rummet 
Torsd. d. 20. september: Yoga i tv-rummet 
Lørd. d. 29. september hus 23 
Onsd. d. 3. oktober: Yoga i tv-rummet 
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 9/9 kl.10 -  
stamgruppe 2: 
Henrik, Hus 26 1.  
Johanne & Katrine + Johan, Hus 6  
Mik, Hus 11  
Arne, Hus 14  
Flemming, Hus 16  
Gerda, Hus 19  
Kirstine & Esther, Hus 21  
Mette, Hus 24  
 

  
 
Fødselsdage:   
Hele to fødselsdage kan vi fejre på onsdag 
den 5. september, hvor Villy fylder 7 år og 
Peter sømand runder de 76 år. 
Stort tillykke til jer begge J 
 
Nu nærmer trivselsdagen sig CCC 
Glæd jer til næste lørdag den 15. sept.   
Der er aktiviteter fra klokken 9.30 og til efter 
aftensmaden. 
Kh stamgruppe 1 
 
Ledig tid til massage 
Søndag den 9. september er der en ledig tid 
kl. 13.45-14.45 hos Lotte, som giver den 
dejligste SDS body-massage. Skriv gerne 
direkte til hende på sms 23841508. 
 
Nyt fra Tænk 
Tænk fra juni og August  
Ligger nu i tidsskriftholderen over 
postkasserne. 
Få adgang til resultater på Tænks 
hjemmeside www.taenk.dk  
Brugernavn 362015 Password 3050 
Kort om indhold: 
  
Der reklameres for Appen - Kemi Luppen.  
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Med den kan du bl.a. scanne kosmetik og 
plejeprodukter og se hvad de indeholder. 
  
Tænk oplyser at butikker ulovligt skriver at 
elektroniske gavekort ikke kan veksles til 
kontanter og at der er Micro plast i 66% af de 
undersøgte rejer og muslinger, men at det 
ikke er kendt hvad det betyder for  den 
menneskelige sundhed. 
  
Der er test af bl.a. centrifuge og slow juicere, 
pesto, pander og antivirus programmer.  
  
Der advares mod  
brug af klor og klorholdige rengøringsmidler 
pga. allergifare og  
hovedpine piller pga. risiko for 
hormonforstyrrelse  
 
og meget meget mere. 
Suzan.  
 
Familiebil til salg 
Hus 14 vil gerne skifte til en mindre bil – en 
elbil, derfor sælger vi vores Ford S-max. 
Inden den ryger på bilbasen / eller hvad det 
nu hedder, så får I lige informationerne. 
Det er en rigtig god bil til familier til børn med 
forskellige benlængder, for der er tre 
individuelle bagsæder, og i øvrigt to ekstra 
sæder, hvilket betyder at der er plads til 7 i 
alt. Prisen vil være 110.000 kroner. 
Der er desuden forskelligt ekstra udstyr i bilen 
f.eks. oliefyr, automatgear og særligt 
lydudstyr.  
Detaljerne kan I får fra Arne. 
Kh Lene 
 
 

 
 


