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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 
Arbejdsweekend 24-25/8 
Trivselsdag 14/9 (stamgrp. 2) 
1 advent (stamgrp. 3) 
3 advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Onsdag d. 14. august 
 
Fællesmøder i 2019:  
Onsdag d. 21. august 
 
2019 – bookinger: 
Torsd. d. 27. juni –massage i tv-rum kl 7-15 
Lørd. d. 13. juli hus 26 st. 
Torsd. d. 8. aug. massage i tv-rum kl.8-15 
Lørd. d. 17. aug. hus 18 
Lørd. d. 31. aug. hus 14 
Lørd. d. 7. sept. hus 6 
Lørd. d. 21. sept. hus 9 
Lørd. d. 28. sept. hus 25 
Lørd. d. 9. nov. hus 10 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 
2020 – bookninger: 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsdag d. 24. december hus 21 
 
 
 
 

 
Søndagsrengøring den 30/6 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  
Christian og Bjørk, Hus 21  
Sara og Sebastian, Hus 23  
Søren, Hus 26st  
  

  
 
Fødselsdage på Bakken:  
Helge kan fejre sin 56-års fødselsdag den 27. 
juni og Suzan bliver 58 år den 30. juni. 
Til lykke begge to J  
  

     
 
Ugens bakke-tip: 
Kære alle, redaktionen forsøger på opfordring 
med et nyt tiltag, som handler om at 
overlevere kutymer, normer og værdier til 
både nye og gamle bofæller. Vi har faktisk en 
del gode traditioner og nyttige uskrevne 
regler, og hvis de ikke bliver omtalt og brugt, 
ender de måske i glemmekassen – og måske 
skal det være endestationen for nogle af 
reglerne! Hjælp gerne Bakkanal-redaktionen 
med at støve disse kutymer af ved at skrive til 
os. 
1. bakketip: I sommerferien er der god 
mulighed for at tilbyde sin hjælp til f.eks. at 
sørge for at lukke fælleshuset om aftenen – 
arrangere fællesmad i løbet af sommeren og 
passe på husnøglen for naboen J 
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