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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 
 
Fællesmøder i 2018:  
Torsdag d 22. november kl.20 
 
2018 – bookninger: 
Lørd. 24. nov. hus 3 
Lørd. d. 1. december hus 3 
Lørd. d. 8. december hus 6  
Sønd. d. 9. december hus 26, st. 
Lørd. d. 15. december hus 20 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Torsd. d. 27. december hus 7 
Lørd. d. 29. december hus 11 
 
2019 – bookninger: 
Lørd. d. 26. januar hus 2 
Lørd. d. 2. februar hus 18 
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 25/11 kl.10 -  
stamgruppe 6: 
 
Tine +Victor 
Anne + Kaluka 
Johan + Walter 
Dan 
Christian + Jacob 
Kim 
Dorthe 
 
 

   
 
Fødselsdage på Bakken:  
To festdage på Bakken... 
Mikael bliver 56 19/11, mens Lisbeth 25/11 
skal fejre sin 63. Fødselsdag. Hurraaa 
 

 
 
Natur-almanakken: 
Mos står grønt hele vinteren. Mosser er 
primitive planter, der har eksisteret i millioner 
af år før blomsterplanterne. De har ikke 
egentlige rødder, men optager vand gennem 
bladene, og trives derfor bedst på 
skyggefulde, fugtige steder. Kig efter 
jomfruhår, trind fyrremos eller engkransemos. 
 
Salamanderen ligger i dvale i jordhuler og 
rådne træstubbe. 
 
Julens æbler: 
I år der det Erik, der har samlet pigeoner op 
til os.  
Jeg har dem liggende i frugtbakker under mit 
havebord, og de er spiseklare nu. De er 
meget flotte og røde, men, forekommer det 
mig, ikke så holdbare, som de plejer (ligesom 
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– har jeg hørt – mange madæbler), så kom 
snart og forsyn jer. 
De to bakker til højre er 1. sortering, de to til 
venstre er 2. sortering. 
/Mette 
 
Gulerods-elskov 
Kæmpe-radisen i sidste nummer var 
fantastisk. Men i en pose gulerødder vi havde 
købt, dukkede denne varme omfavnelse op. 
Vi gætter på, at det denne gang ikke er 
hestemøg, men blot det tætte samkvem i 
posen, der har sat hormonproduktionen i 
gang hos to af rødderne. Og hvis ikke det er 
kærlighed …  
Kh Lotte & Dan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak for en rap Mortensaften... Dejlige sultne 
gæster elsker vi... 
 
Vi glæder os til at se jer igen næste år, 
 
Kh Rip, rap og rup og sauceandenJ 
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