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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 
Sangaften for børn søndag 27/10 
(eftermiddag) 
Indvielse af jordvarme 05/10 15-17  
Dragedag 26/10 
1. advent (stamgrp. 3) 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag 17/01-20 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 8. oktober 
Tirsdag d. 12. november 
 
Fællesmøder i 2019:  
Torsdag d. 19. september 
Mandag d. 21. oktober 
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Lørd. d. 21. sept. hus 9 (FESTJ) 
Fredag d. 27. sept. kl 10-16 hus 25 
Lørd. d. 28. sept. hus 25 
Lørd. d. 5. okt. Energisterne  
Sønd. d. 6. okt. hus 25 
Sønd. d. 6. okt. Hus 20 (kl15-21) 
Lørd. d. 26. okt. Hus 20 (kl14-17) 
Lørd. d. 2. nov. Hus 6 
Lørd. d. 9. nov. hus 10 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Lørd. d. 30. nov. Hus 21 (kl 8-14) 
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 

2020 – bookninger: 
Lørd. d. 25. januar hus 2  
Lørd. d. 2. maj hus 2 
Lørd/sønd. d. 23. + 24. maj hus 22 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25.12 hus 10 
 
Næste rengøring søndag den 22. 
september kl. 11 dagen efter Anne-
Dorthes og Helges fest er der fælles 
rengøring for alle. 
 

  
 
Der er ingen fødselsdag på Bakken i denne 
uge – men næste søndag den 22. september 
inden redaktionens deadline fylder Marie 15 
år, derfor kommer omtalen nu. Til lykke på 
forhånd J 
 

     
 

 
 
Lidt tøj i fælleshuset. I moderne genbrugsstil 
ligger der nu lidt tøj til fri afhentning på et 
bord i fælleshuset. Det er mest dametøj i ca 
36 og nogle drengebukser. Jeg fjerner 
resterne om et par dage. Kh Nana  
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Status på jordvarmen 
Kære Bofæller. 
Efter dagens byggemøde er status i store 
træk:  

• Trykprøven 
I går bestod alle vores nedgravede rør 
trykprøven, så nu er de ved at blive 
fyldt med vand og sprit. Det er virkelig 
en herlig milepæl. 

• Fælleshuset sættes i drift på mandag 
• Derefter er planen: 

o Hus 9-11 & Hus 18-20 
o Hus 15-17 & Hus 4-6 
o Hus 7-8 & Hus 21-23 
o Hus 1-3 & Hus 24-26 
o Hus 12-14 

 
• Vi forventer, at de sidste er i drift den 

24/9 
• Med lidt held, så bliver vi tilkoblet den 

store, nye og billige EL-forsyning den 
19/9 

• Vi er stadig indenfor budgettet 
  
Har du spørgsmål, så hiv endelig fat i mig, 
Mik 
 
Trivselsdagen 
Endnu en forrygende trivselsdag er 
veloverstået med gode snakke om Bakken nu 
og i fremtiden, og produktive og hyggelige 
køkken-værksteder. Stamgruppe 2 fortjener 
stor tak for det gode arrangement 
 
Menuen fra den lækre 6-retters kommer her: 

• Muslinger- cider- fennikel- panzanella 
• Stegte gulerødder- brombær- 

solsikkerisotto 
• Beder-gedefriskost- torskefisk- 

tonkabønne 
• Grillede grøntsager- rosenkål- 

burrata- sennepsvinaigrette 
• Bagt græskar- svamperagout- syltede 

bøgehatte- løvstikke 
• Lammehals- knoldselleri- ingefær-soja 

Beder m. friskost 

Jakob har lagt nogle skønne fotos op på 
bakkens Facebook, som I ikke må gå glip af. 
 
Her kommer lige et enkelt foto af de store 
bakke-børns flotte dessertkage, som 
heldigvis også smagte godt til søndag  
eftermiddag J 
 

 
 

 
  


