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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 (stamgrp. 3) 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag 17/01-20 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 12. november 
 
Fællesmøder i 2019:  
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Lørd. d. 2. nov. Hus 6 
Lørd. d. 9. nov. hus 10 
Lørd. 16. nov hus 26 st. 
Massage d. 21/11 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Sønd. 24/11 hus 18 
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. 21/3 hus 14 
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 
Lørd. 26/12 hus 4 
 
Næste rengøring søndag den 3. 
november kl. 10 er stamgruppe 5: 
Anders + August 
Anne-Lise 
Ole 
Helge 
Lisbeth 
Hjørdis 
Eva + Thor 
Katrine + Richard 
 
 

  
 

Fødselsdage:  
 
Luis har fødselsdag tirsdag 29/10 – stort 
tillykke med de 44J 
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Drivhus:  
 
Kære Bofæller 
 Skal vi have et drivhus i gårdhaven? 
Som nævnt under eventuelt ved det seneste 
fællesmøde har jeg længe gået med tanken 
om at etablere en interessegruppe, med det 
formål at etablere, passe og pleje et 
drivhus/orangeri i gårdhaven helt ud mod 
Dageløkkevej. Ideen er ganske kort, at 
interessenterne bidrager med økonomi (og 
arbejdeJ) svarende en vis andel/procent af 
det samlede areal. Interessenterne passer 
efter etablering deres eget areal og bidrager 
til pasningen af det der er fælles – nøjagtigt 
lige som øvrige i forhold i bofællesskabet. Det 
kan oven i købet være at Bofællesskabet er 
interesseret i en andel til gængse 
krydderurter og grønsager til brug ifm. 
fællesspisning. 
  
Giv mig et signal – send en mail, hvis det har 
interesse. 
 /Henrik 
 
Bogklubben: 
Der var flest bogfinker der kunne deltage 
torsdag den 21/11. SÆT derfor kryds i 
kalenderen...til bogsnak, the og ild i pejsenJ 
Vi vil tale om ”Alt må vige for natten”. 
Vores næste bog bliver: ”Nora” af Merete 
Pryds Helle 

 

 
 
 
Natur-almanakken: 
Når løvtræerne står nøgne, lægger man 
bedre mærke til nåletræerne. Prøv at lære de 
mest almindelige nåletræer at 
kende. Rødgran, sitkagran der stikker, 
ædelgraner  
 

 
 
som sølvgran og nordmannsgran, skovfyr og 
bjergfyr med deres lange nåle, douglasgran,  
 
 
der dufter af appelsin, lærk der taber nålene 
om vinteren, ene og taks. 
 

 
 
 
 
 
November kommer af novem, der betyder ni 
på latin. November var den niende måned i 
den gamle romerske kalender. 
 
Tak til de glade dragebyggere og det 
herlige blæsevejr for en fin dag... 
Efter livlig aktivitet og flere (mange) forsøg 
kom dragerne op. 
Tak for fine fotos, JacobJ 
Vi er klar igen næste år. 
Kh Tine og Johanne 
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Uhygge og sang: 
Torsdag d. 31/10 mødes børn og alle der vil 
være med til halloween-optog på Sydtorvet kl. 
17.  
Find tøj, uhygge, lys og sangstemmen frem... 
Vi håber Bakken vil være klar til besøg af 
hekse, spøgelser, skeletmænd og andre 
drabelige væsener. 
 

 


