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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 2019:  
 
2018 – bookninger: 
Lørd. d. 1. december hus 3 
Lørd. d. 8. december hus 6  
Sønd. d. 9. december hus 26, st. 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Torsd. d. 27. december hus 7 
Fred. d. 28. december hus 5 
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.-sønd. d. 23-24. februar 20 
Lørd. d. 9 marts hus 23 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Lørd. d. 18. maj hus 5 
Sønd. d. 19. maj hus 7 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Lørd. d. 31. august hus 14 
Tirsd. d. 24. dec. hus 20  
Tors. d. 26. december hus 4 
 

 
Søndagsrengøring den 09/12 kl.10 -  
stamgruppe 2: 
Henrik, Hus 3  
Johanne & Katrine + Johan, Hus 6  
Mik, Hus 11  
Arne, Hus 14  
Flemming, Hus 16  
Gerda, Hus 19  
Ditte, Isak og Hugo, Hus 21  
Mette, Hus 24  
 

   
 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Mateo fylder 6 år torsdag den 6. december – 
kram og til lykke til dig J 
 

 
 
Og her kommer endnu en fødselsdag!! 
 
I anledning af at jeg fylder 50 år 
inviterer jeg på:  
Østers-Safari til Vadehavet. Søndag d. 30. 
december 2018 
Afgang fra Bofællesskabet Bakken kl 9 00 
hjemkomst c. Kl 21. 
Jeg medbringer hvidvin, som kan nydes 
sammen med østers + drinks til festliggørelse 
af arrangementet, men derudover skal i have 
en god madpakke med. 
Der vil afgå en bus fra Bofællesskabets 
parkeringsplads kl 9, hvor jeg håber at langt 
de fleste kan komme med (plads til 50). Men 
da jeg også inviterer venner og familie, er det 
muligt at der også skal være biltransport. Det 
ved jeg først når jeg har tilbagemeldinger fra 
alle! 
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Mere info:  
På Rømø står en naturvejleder parat. Han 
har sendt følgende information om turen: 
ØstersSafari: Gåtur ud på vadens lidt bløde 
bund, hvor vi undervejs ser på dyr og planter, 
inden vi når østersbankerne ca. 300 meter 
ude i Vadehavet. Her indsamler vi østers, 
inden turen går tilbage til kysten. Vi åbner og 
spiser østers, mens der fortælles om 
Vadehavsøsters.  
Vi fortæller naturligvis også om tilberedning af 
østers, og der berettes om østers meget 
specielle liv i Vadehavet. Programmet vil 
forhåbentlig bringe jer tæt på Vadehavets 
natur og kultur og ikke mindst på østers, der 
tidligere som kongeligt regale og eksportvare 
indbragte formuer til området. Den 
oprindelige østers uddøde for mere end 50 år 
siden, men en ny art er kommet til Vadehavet, 
og et nyt eventyr er begyndt.  
Vi anbefaler praktisk tøj (gerne vind- og 
vandtæt) og langskaftede gummistøvler, der 
sidder godt fast på fødderne, samt handsker 
(fx neopren havehandsker) til indsamling af 
østers og spande til transport. Det kan også 
være en god idé at medbringe skiftetøj. Og 
en østerskniv! 
Såfremt man kører selv er adressen: P-
pladsen ved Muslingevej, Havneby, 6792 
Rømø. Tidspunkt kl 13.30.  
Svar til Mikkel inden den 11 december: 
Miksr@hum.ku.dk eller på tlf 60740407 
Nb: jeg ønsker mig mest en god tur og evt at 
vi kan synge et par sange i Bussen ! 
Kærlige hilsner Mikkel 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fuglenes lille konge 
Den lille fuglekonge med den gule krone 
overvintrer i nåleskoven. Den vejer kun 5 
gram – og lever bladlus og andre insekter på 
gamle grantræer. Fuglekongen skal finde 10 
– 50 smådyr pr. minut for at få energi nok. 
Kh 
Johanne

 
 


