
 1 

 

 
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:   
Mandag d. 21. oktober 
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Lørd. d. 5. okt. Energisterne  
Sønd. d. 6. okt. hus 25 
Sønd. d. 6. okt. Hus 20 (kl15-21) 
Torsd. d. 24. okt. massage 7-15 
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 6. 
oktober kl. 10 er 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:  
Ju-huu, der er to fødselsdage den 1. oktober: 
Anne-Lise fylder 82 år og Anne-Dorthe 59 år. 
Dagen efter den 2. oktober fylder Anders 34 
år. Til lykke alle tre.  
(PS: Bare så I er forberedt, Walter fylder 9 år 
den 7/10) 
 

     
 
Indvielse af jordvarmen 
Kære bofæller 
Vi er ved at være klar til indvielsen - og vi vil 
beder jer alle om at sætte jeres flag ud, så 
strædet er festlig på dagen. 
 
Johanne og Christian har samlet et stærkt 
hold, der sørger for hjemmelavede snacks. - 
men spørg gerne om du kan hjælpe med 
noget. 
Christian gør fadøl klar. Der er en ledig 
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opgave i at sørge for, at der er nok rene glas 
fra kælderen. 
Johan hejser flaget og tager det ned igen. 
Dorte og Katrine sørger for dejlig kaffe. 
Vil en te- drikker sørge for te? 
 
Jeg køber nogle 3 liters æblejuice fra 
Krogerup, og danskvand og noget salt-snack. 
Jeg har købt/bestilt rød løber og flag til 
fælleshuset - og køber snor, der kan klippes. 
Jeg har købt nye håndklæder til toiletterne 😊 
 
Søren sætter den fine pavillon op på torvet. 
Marie er hyret til at hjælpe.  
Torben, Dan og Mik forbereder tale og 
teknisk præsentation. 
Og vi glæder os til at markere dagen  
sammen med jer.  
Kærlig hilsen energnisterne 
 
Filmklub på Bakken  
Filmklubben på Bakken presenterar proudly 
present brøderne Cohens mer end 20 år 
gamle: 
The Big Lebowski  
I fælleshuset torsdag den 10. okt. kl 21.00 
Selvfølgeligt drikker vi White Russian med is 
og spiser chips når vi følger The Dudes 
eventyr. 
 

 
Velkommen ønsker Johan og Jacob 
 
Høns på afveje 
Kære Bofæller 
Kan nogen forklare de glade høns og andre, 
hvad indhegningen rundt om det nysåede 
græs ved bl.a. fællestorvet betyder? 
Alt det bedste 
Henrik 
  
Matilde flytter ’hjemmefra’ 
Så varer det ikke længe før italienske Matilde 
flytter ind hos sin værtsfamilie i Kvistgård. Det 
sker søndag den 13. oktober, og familien er 
en rigtig sød familie, så vi giver gerne slip på 

hende, selv om det har været en stor 
fornøjelse at have hende boende, og vi 
kommer helt sikkert til at savne hende. 
Heldigvis har vi en forventning om, at hun 
fremover vil komme på Bakken. 
Kh. Hus 14 
 

 
 
Nye hvide duge 
Som Dorthe har skrevet rundt, så har Bakken 
erhvervet 10 nye lange hvide duge.  
De er strygefri, som de gamle hvide duge, og 
må ligeledes kun vaskes ved 40 grader.  
De kommer til at ligge i en stor klar plastboks 
i kælderen for sig selv, og de bedes holdes 
adskilt fra de gamle duge.  
 
 


