
 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) 
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: 
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. 16. nov hus 26 st. 
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 13. 
oktober kl. 10 er stamgruppe 2: 
 
Mik 
Mette 
Henrik 
Sebastian + Sille 
Johanne + Katrine 
Henrik 
Arne 
Flemming 
Ditte + Isak 
 

  
 
Fødselsdage:  
Højt hurra Walther med de 9 år idag.  
Jacob (6) fylder 8 år 14/10. 
 

     
 
Trivselsdag:  
Kære alle 
Tak for en dejlig trivselsdag. Vi arbejder på 
opfølgningen og ved mere efter vores næste 
møde d. 7. november. I hører fra os! 
KH Stamgruppe 2. 
 
Natur-almanakken: 
Træernes blade skrifter farve fra grøn til gul, 
rød og brun, fordi træerne trækker de 
værdifulde stoffer – bl.a. bladenens grønne 
clorofyl – tilbage i kvistene. De mindre 
værdifulde stoffer – det gule xantofyl og de 
orange karotener - ses nu da det ikke 
overdøves af klorofyl – og tabes med bladet. 
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Vedbend klatrer med hæfterødder op ad 
gamle træer og mure. De øverste skud får 
specielle blade og en skærm af gulgrønne 
blomster, der bliver bestøvet af bier. Bærrene 
er grønne hele vinteren – og modner til næste 
forår. 
 

 
 

Bakken i tv: 
 
Tjek følgende link: 
https://www.tv2lorry.dk/artikel/stort-
bofaellesskab-bliver-ekstra-klimavenligt-
indvier-nyt-varmeanlaeg 
 
 
Indvielse af jordvarmen i lyrikform: 
 

 
 
På Bakken har vi jordværdi.  
Vi har jordvolde og jordveje. 
På vores jordstykke er jordstænglerne  
ekstra tykke. 
Med jordspyd og jordspekulation bliver 
fællesmøderne aldrig kedelige. 
Hit med en jordomrejse og en jordstok. 
Vi har af massere af jordbær og en par 
jordemødre. Så lad os mødes på jordhøjen til 
jordforbedring og dans.  

Lad os fortsat værne om vores agerjord og 
brakjord. 
Vores jordprofil er for glade jordboerJ 
 
Jeg slutter før jorden i hovedet bliver i for 
store mængder, men fornøjeligt er det med 
ord, begreber og flere ord.   
 
Kh Jord-Johanne 
 
 
 .................................. 
 
Tak, for en festligt dag med nabobesøg, blå 
himmel og taler.  
 
Tak til madholdet for hjemmelavede snacks – 
hurra for pølserulle-dronningerneJ 
 
Christian lader fadøl flyde – tak til kuskenJ 
 
Tak til Johan for flag op og ned... 
 
Tak for kaffebrygning til Dorte og Katrine, og 
Maria for te. 
 
Blomsterpigerne Hjørdis, Anne-Lise og Dorte. 
 
Tak for maling og børneglæde, Nanna  
 
Tak til Søren – stærk mand og  
pavillion-bygger  
 
Tak til onsdagsskrællerne der lige snappede 
12 kg æbler i fællesskab 
 
Tak til popcorn-piraten Anne Dorte 
 
Tak for sang og musik Dan og Jens 
 
Tak til Marie for opvask plus alt det løse. 
 
Tak til Mik for foredrag... 
 
Tak formand for talen  
 
Tak Suzan for indkøb, organisering og 
overblik 
 
Tak til Tine og Jacob for mange 
stemningsbilleder fra dagen.... 
 
Tak for endnu en lun Bakkedag, kære 
bofæller.... 
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Dragedag 26/10: 
Vi ønsker at sætte ansøgning om et beløb på 
1000 kr. til at køb af materialer på til næste 
FÆ-møde. Til glæde for Bakkens børn og 
voksne.  
Invitation og opslag følger...  
 
Bogklub: 
Kære bogfinker,  
Der var bare to enlige til torsdagens træf, 
men tjek den fysiske opslagstavle for nye 
datoer og bogønsker... 
Vi har ”Alt må vige for natten” på 
programmet, og en endnu et møde i 
november.... 
Skriv jer endelig på, så prøver jeg at finde ud 
af hvornår flest kanJ 
 
Kh Johanne 
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