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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 
1. advent 2.12, stg. 2 
3. advent 16,12, stg. 3 
Nytårsaften 31.12, stg. 4 
 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
Tirsdag den 13. november 
 
Fællesmøder i 2018:  
Onsdag d. 24. oktober kl.20 
Torsdag d 22. november kl.20 
 
2018 – bookninger: 
Sønd. 21. oktobe: Massage i tv-rummet 
Lørd. d. 27. oktober hus 23 
Tors. d. 1. november: Massage i tv-rummet 
Lør/søn d. 3. + 4. nov hus 26 1.sal 
Lørd. 10. nov hus 14 
Sønd. 11. nov hus 6 
Lørd. 24. nov hus 3 
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. 16. februar hus 23 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Sønd. d. 19. maj hus 7 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Lørd. d. 31. august hus 14 
Tors. d. 26. december hus 4 
 

Søndagsrengøring den 21/10 kl.10 -  
stamgruppe 1: 
Lotte, Hus 4  
(Torben, Hus 10 fritaget som formand) 
Hanne og Morten, Hus 12  
Lene og Marie, Hus14(byttet m. Anne-Dorthe)  
Jørgen, Hus 17  
Torben, Hus 19  
Hans og Jens, Hus 21 – flyttet!!!! 
Sara og Sebastian, Hus 23  
Søren, Hus 26st  
 

  
Bakkanalen udkommer ikke i næste 
uge, derfor denne servicemeddelelse:  
Søndagsrengøringen den 28/10 kl.10 
står stamgruppe 2 for. Kig venligst 
efter opslaget på døren i fæ-huset. 
 
Fødselsdage på Bakken:  
I efterårsferie-ugen er der ingen 
fødselsdagsfejringer på Bakken – og dog; for 
Morten i hus 12 står stadig på listen som 
hjemmeboende, derfor skal han selvfølgelig 
have et hip, hip, hurra på sin 21-års 
fødselsdag J - og det skal Kirstine også, for 
hun fylder 52 år den 26. oktober. 
 

 
 
Litteratur i klubben 
Litteraturklubben inviteres til træf i hus 12 den 
16.10 kl.20 til en snak om ’Vejene omkring 
Pisa’ – den første fortælling i ’Syv fantastiske 
fortællinger’ af Karen Blixen. 
 
Tænk fra september 
Ligger nu i tidsskriftholderen over 
postkasserne. 
  
Få adgang til resultater på Tænks 
hjemmeside www.taenk.dk  
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Brugernavn hus24@bf-bakken.dk Password 
3050 
  
Kort om indhold: 
Der reklameres igen for Appen - Kemi 
Luppen.  
Med den kan du bl.a. scanne kosmetik og 
plejeprodukter og se hvad de indeholder. 
  
Tænk oplyser hvor lang nedbrydelighedstid 
div. affald har i naturen. En coladåse 
nedbrydes først efter op til 500 år. Ca 90% af 
pantbelagt emballage genanvendes i DK. I 
2020 kommer drikkeklar juice og koncentreret 
saft også med i pantsystemet. I 2017 
modsvarede CO2 besparelsen i pantsystemet 
19.000 flyrejser tur retur Danmark-Thailand 
 
Der er test af: Bl.a. kokkeknive, 
vaskemaskiner, bordgrill og smartphones.  
  
Der informeres om: Tandlægers priser, 
klagemuligheder og tips til prisforhandlinger.  
  
Der advares mod: Stort saltindhold i 
bagerbrød og bagsiden af den tørstige 
avokado. 
Og meget meget mere. 
Suzan 
 

 
Tjek fyrerne 
Ole skrev i den forløbne uge, at det var en 
god ide at undersøge, om der mangler vand 
på fyrene. Hans vejledning lød således:  
Den sorte viser bør idéelt set stå på den røde 
streg (markering) mellem 2 og 3. 
Så derfor, nu fyringssæsonen er op over, og 
de gamle fyr skal holde en vinter mere, så 
tjek for jeres egen skyld vandbeholdningen 
på jeres fyr. Mangler der vand, så fyld på. 

Undertegnede, Luis og Suzan ved, hvordan, 
hvis I ikke selv kan finde ud af det, og ved 
hvor en slange evt. kan fremskaffes fra. Ud 
over slagen skal der kun bruges en 
papegøjetang, og det kan klares på 10 
minutter. 
Det rigtige, Peter gjorde, var at kontakte en af 
de 3 ovennævnte, inden han kontaktede 
Sylvest for dyr assistance til et lille problem, 
vi sagtens selv kunne klare., og det er 
proceduren vil tilstræbe at følge.  
Ole		
 
Hestepærerne er klar  
Når tiden kommer og I har får lyst til at gøre 
haverne efterårsklar, så er I mere end 
velkommen til at hente hestepærer i 
hesteskuret. De er godt ’afdunstede’ og ligner 
næsten rigtig spagnum, og der er rigeligt af 
dem. God arbejdslyst ;) 
Kh Lene 
 
Hilsen fra Fanø 
Nedenstående foto kunne være Marie og 
undertegnede på tur i klitterne på Fanø. 
Sådan så kvinderne ud herovre, når de 
arbejdede på marken om sommeren, for på 
Fanø mente kvinderne, at det var upassende 
at blive solbrændt, derfor havde de tildækket 
deres hud med et par ’strude’. Struden er 
syet af sort klæde og har nærmest form som 
en maske, der dækker hele ansigtet, så kun 
øjnene er synlige. (I dag ville den være 
forbudt pga. maskeforbuddet!). 
Hvis det var os, ville I kun lige kunne se de 
røde øjne, for vi er stadig ikke kommet os 
over, at vores søde bofæller i hus 21 flytter 
på onsdag. Stort suk fra Fanø. 
Kh Lene 
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