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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalenderen  
Husk at give mig en mail eller en seddel, 
hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det 
selvfølgelig også skrives på kalenderen i 
fælleshuset. 
Redaktricen 
 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
2010: 
Onsdag d. 5. maj 
Torsdag d. 3. juni  
 
 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Onsdag den 19. maj 
Torsdag den 17. juni 
 
  
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
 
Lørd, d. 24. april Hus 21  
Lørd./sønd. 1-2. maj Hus 3 
Lørd. D. 12. juni Hus 13 
Mand. d. 3. fra kl. 20 Hus8 
Konfirmationer: Hus 3,8,9,14,26A 
1+2.og 7. maj, 8+9. maj, 13+15. maj 
Lørd. D. 5. juni Hus 21 
Skt. Hans stamgruppe 6 
Lørd. D. 2. oktober Hus 9 
2011: 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring lørd. d. 1. maj kl. 10 
Stamgruppe 6 
Hans + Jens 
Anne-Dorthe + Martine 
Hanne Hee + Kristian  
Hanne (17) 
Lisbeth 
Steffen + Ditte  
Peter (2) 
Torben + Sidsel 
 
 
 
Fødselsdage: 
Emilie fylder 15 år tirsd. D. 40. maj 
 
 

 
 
 
Kære bofæller 
Ilse vil meget gerne have at stamgruppe 6 
gør rent om lørdagen i stedet for om 
søndagen på grund af Mortens konfirmation 
søndag. 
Ligeledes en reminder på, at I skal tømme 
det I har i fryseren i fælleshuset. 
 
Kh redaktrice 
 
 
 

Huslån til Kristi Himmelfart 

  

Vi får en mindre jysk invasion i Kristi 
Himmelfartsferien. Hvis nogen er ude at rejse 
og tør overlade huset til os, så vil vi være 
rigtig glade, da det er nemmere end at stable 
den jyske familie i flere lag. 

kh. Lene og Arne 
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AK09 og Bakken 
  
Bakken har jo en mindre gruppe fanatiske 
hang-arounds, der ønsker at kunne følge os i 
tykt og tyndt. Et af de mere beskedne og 
ikke-voldelige ønsker fra gruppen er, at 
kunne få tilsendt Bakkanalen per automatik. 
  
Bakkanal-redaktionen og Postmester Per har 
derfor besluttet at oprette en ny post-liste 
med navn "Bakkanal-cc", der omfatter de 
supportere, der skal holdes informeret og 
serviceret med Bakkanalen. 
  
Det betyder konkret, at når man skal sende 
post til alle på Bakken samt vores supportere, 
skal man angive TO e-mail-adresser: 
  
Bakken@bf-bakken.dk OG Bakkanal-cc@bf-
bakken.dk. 
  
Med andre ord er bakken@bf-bakken.dk 
stadig forebeholdt bofæller. 
  
Pt. omfatter AK09 Efil og Rikke:) 
  
Har I spørgsmål, må I endelige hive fat i mig. 
  
HIlsen, 
MIk 
  
 
 
 
Guf på Hjemmesiden 
  
Nu kan du finde følgende på vores 
hjemmeside: 
-  Tegninger over tlf, Kabel TV, Vand, EL, 
Gas og Kloak 
-  Madskemaerne 
-  Søndagsrengøringsopgaverne 
  
Rigtig god fornøjelse, 
MIk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


