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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 d. 17. jan 2020 
Fastelavn 
Sankt Hans  
 
Bestyrelsesmøder i 2020: 
 
 
Fællesmøder i 2019:  
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Fredag d. 22. nov. massage i tv-rum 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Sønd. 24. nov. hus 18 
Fred. 29. nov. hus 21 (TV-rum til overnatning 
fra kl 15) 
Lørd. d. 30. nov. Hus 21 (kl 8-14) 
Fred. d. 6. dec. massage i tv-rum 
Tirs. d. 24. dec. Hus 3 
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. 14. marts hus 18  
Lørd. d. 21. marts 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. december hus 10 
Lørd. d. 26. december hus 4 
 
Næste rengøring søndag den 24. 
november kl. 10 er stamgruppe 2: 
Sebastian og Sille, Hus 3  
Johanne & Katrine + Johan, Hus 6  
Mik, Hus 11  
Arne, Hus 14  
Flemming, Hus 16  
Gerda, Hus 19  
Ditte og Isak, Hus 21  
Mette, Hus 24  
Henrik, Hus 26 1. 
 
 

 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Mikael Hegaard fylder 57 år tirsdag den 19. 
november, og blot så I husker det, fylder 
nabo Lisbet 64 år mandag den 25. november.  
Hjertelig tillykke til jer begge. 
 

 
2020-kalender  
Der er nu indkøbt ny 2020-kalender til 
fælleshuset. Husk at overføre dine bookinger 
af fælleshuset fra Bakkanalen. 
Kh Dan 
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Mudderplader og en have vokser frem 
Der var stor aktivitet i haven hos hus 1 her i 
weekenden, hvor bofæller satte buske og 
enkelt træer ned i en altomsiggribende 
mudder-masse. Heldigvis blev alle børn og 
voksne reddet op af mudderet og inviteret 
indenfor i varmen, hvor de blev beværtet med 
småkager, kaffe og kakao med fløde. Nu 
glæder vi os til at se haven vokse til og 
bærerne blive spisemodne. 
 

 
 
Ny møde dato for interessegruppen: 
Bakkens elbiler 
Dejligt mange har tilkendegivet, at de gerne 
vil være med i gruppen, men desværre var 
datoen for mødet ikke så populær, der 
forsøger vi nu at holde det stiftende møde i 
interessegruppen onsdag den 27. nov. kl. 19 i 
fælleshuset.  
Af hensyn til kaffe og kage bedes du venligst 
melde til os, hvis du kommer. 
KH Lene og Arne 
 
En strålende Mortens And-aften 
Rygterne går, at det blev et meget dejligt 
Mortens And-arrangement med smukke 
borddekorationer, udsøgt mad og godt 
selskab til ud på de små timer. Desværre har 
redaktionen ikke haft fotografen på arbejde i 
fredags, så I må selv tænke jer tilbage til de 
gode stunder. 
 
Toiletruller til hus 18 
I hus 18 laver vi rullinger - 
toiletpapirsrullemennesker - så hvis du har tømt 
rullen og vil af med den, vil vi vildt gerne have 
den 😉 
Eva 

Star Wars i fæ-huset 

 
 
Som I kan se af ovenstående annonce fra 
Facebook, kommer der filmaften igen den 5. 
december kl. 20.30 i fælleshuset. 
 
 
Alt vel fra Hongkong 
Flere bofæller har spurgt til vores Jakob, som 
er indskrevet på Hongkong University of 
Science and Technology dette semester. Da 
urolighederne begyndte at eskalere torsdag, 
rejste Jakob rejst ud af landet til Thailand og 
lige nu forsøger han at fange bølger i det 
gode vejr i Canggu i Bali.  
Han rejser formodentlig til Bangkok lidt 
senere på måneden, så han kan overstå 
eksaminerne online, hvis det er den løsning, 
som universitetet vælger, for al aktivitet på 
universitet i Hongkong er lukket ned resten af 
semestret. 
Kh Lene 
 

 
 


