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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
Kalendere og mail  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Torsdag 12/4 
Mandag 7/5 
Onsdag 6/6 
Torsdag 16/8 
Mandag 10/9 
Tirsdag 9/10 
Onsdag 14/11 
 
 
Fællesmøder: 
Generalforsamling: torsdag 19/4 - dagsorden 
med revideret regnskab skal ud senest 29/3 
Mandag 21/5 
Onsdag 20/6 
Torsdag 30/8 
Mandag 24/9 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 
Lørd. D. 21. april 2012 Hus 14 
Lørd. D. 21. – 22. april Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. april Opfølgning 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
D. 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
D. 12.-13. maj Hus 12 Konfirmation 
Fred. D. 18. maj Hus 3 
Lørd. D. 19. maj Hus 26 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
Lørd. D. 9. juni 2012 Hus 7 
Sønd. d. 17. juni 2012 Hus 21 
Lørd. D. 23. juni Sct. Hans Stamgruppe 2 
Lørd. D. 25.-26. august Bakkeweekend Stgr, 3 
Lørd. 15.-16. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag 
Sønd. d. 2. december 1. Advent Stamgruppe 4 
Sønd. d. 16. december 3. Advent Stamgruppe 5 
Tirsd. d. 25. december Hus 18 
Onsd. d. 26. december Hus 4 
Nytåarsaften mand. d. 31. december Stamgr. 6 
 
 
 

Vedr. rengøring 
Alle der er med om lørdagen til Gerda og 
Torben’s guldbryllup hjælper med at rydde op 
og så er det stamgruppe 6 der gør rent om 
søndagen 
 
Rengøring sønd d. 15. april. kl. 10 
Stamgruppe 6 
 
Hjørdis 
Maria + Oliver 
Bodil 
Ilse + Katrine 
Ole S. 
Jørgen 15 
Jørgen S 
Ole E.P. 
 
 
 
Fødselsdage: 
Lise fylder 64 år tirsd. d. 10. april 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Kære bofæller – vores nye adresse er 
Enrumdammen 10 i Vedbæk – der er hjorte i 
haven, store biler på vejen, bonede gulve og 
god plads til gæster – Kig gerne forbi - I er 
meget velkomne!  
 
Varme hilsner, Birgitte og Henrik  
 
 
 
Kære bofælle. 
Lørdag midt i påsken er Elva Spanner flyttet 
ind som lejer i mit hus. Hun er en bekendt af 
Søren, som fortalte om det ledige lejemål i 
hus 5. Hun ringede, kom og så den lille bolig 
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og besluttede sig hurtigt for at flytte ind. Tag 
godt imod hende.  
Kærlig hilsen Anne-Lise 
 
 
 
Kære Bofæller. 
 
Sig nærmer tiden for vores guldbryllup. Flere 
bofæller har tilbudt at hjælpe med praktiske 
ting og opfordret os til at hænge en liste op 
på opslagstavlen med evt. opgaver. 
 
Vi er meget taknemmelige for det. Det bliver 
omkring bordopstilling, lidt forhåndsrengøring, 
borddækning, og et par bradepandekager til 
eftermiddags- kaffen, der er nok nogle der 
hænger regner vi med. 
 
Birgit Rasmussen vil lave en lækker brunch 
og friske piger fra hus 9 hjælper til. 
 
Vi vil også være glade for hjælp til oprydning 
og rengøring om søndagen. 
 
Kærlig hilsen til alle. 
 
P.S. Vi regner selvfølgelig med at de børn og 
unge fra husene deltager i festligheden. 
 
PPS 
Vedr. rengøring 
Alle der er med om lørdagen hjælper med 
at rydde op og så er det stamgruppe 6 der 
gør rent om søndagen 
 
 
 
Piskeris til EL- pisker 
Piskerisene til fælleskøkkenets EL- pisker 
manglede i onsdags. Vi ligger til gengæld 
inde med et sæt til en fremmed EL-pisker. 
Der er vel sket en forbytning, så check lige 
jeres egen El-pisker  derhjemme.  
Til anskuelse har jeg igen hængt piskerisene 
med forkert fatning  + dejkroge med rigtig 
fatning på opslagstavlen. Lad venligst dem + 
sedler hænge til problemet er løst. 
PS 
I samme omgang efterlyser jeg lige vores 
rivejern. Det ville ret hensigtsmæssigt, hvis 
bare 1 af vores 2-3 rivejern kunne finde vej 
tilbage i køkkenskabet. Når man har travlt 
med madlavningen er det vildt stressende at 

skulle rende frem og tilbage flere gange efter 
ting der burde være i køkkenet.  
Erik 
 
 
 
Arbejdsweekend d. 21/22 april. 
Deadline for tilmelding : Onsdag d. 
11.april. 
Opgaverne er endnu ikke planlagt; men 
kommer bla. til at bestå i frigravning af de 
2 olietanke, arbejde på fårefoldene samt 
div. gartnerarbejde, reparationer og 
oprydning som vanligt. 
Vi går i gang med planlægningen allerede 
på onsdag, og da der p.t. kun er få 
tilmeldte opfordrer vi alle til hurtigst muligt 
at skrive sig på med en eller flere dage. 
 
Vedligeholdelsesudvalget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


