
 1

 

E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                            Hjemmeside: www.bfbakken.com
Redaktion Hjørdis                                        Deadline søndag kl. 16 00                   Redigeres af bofæller 

            30. årgang                  Nr. 25          27. juni 2010 

 
 
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: 
Mand.d. 9. august 
Tirsd. d. 7. september 
Onsd. d. 6. oktober 
Torsd d. 4. november 
Mand. d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Mand. d. 23. august 
Tirsd. d. 21. september 
Onsd. d. 27. oktober 
Torsd. d. 18. november 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd. D. 14. august Hus 7 
Jubilæum den 21. august  
Torsd. d. 26. august 10-12 DFA Hus 19 
Lørd. D. 11. sept. Hus 23 
Arbejdsweekend: lørd. d 18.-19. sept. 
Arbejdsweek-end Opfølgning sønd. d. 26.sept. 
 
Lørd. D. 2. oktober Hus 9 
 
2011: 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
 
 
Ang. lukning af fælleshus i sommerferien. 
MELD DIG PÅ SEDLEN I 
FÆLLESHUSET!! 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 8. august kl. 10 
Stamgruppe 3 
Peter (3) + Villads + Kamille 
Kirstine + Esther 
Morten + Niels 
Jørgen (15) 
Mikael+ Morten 
Jens K 
Lotte (4) 
Inge + Victor 
Anne-Lise 
 
 
 
Fødselsdage: 
Helge fylder 47 år sønd. d. 27. juni 
Suzan fylder 49 år onsd. d. 30. juni 
Christoffer fylder 9 år sønd. d. 11. juli 
Hanne S. fylder 56 år sønd. d. 18. juli 
Janni fylder 43 år mand. d. 19. juli 
Gustav fylder 17 år torsd. d. 22. juli 
 

 
 
 
 

Hjælp!!!! 
 
Vejret har drillet høhøsten. Vi skal have det 
ind onsdag sidst på eftermiddagen og aften. 
Vi er ekstremt få hjemme og derfor har vi 
brug for en hånd fra alle der kan. 
Vi mødes på gården fra kl. 16.00 
Husk: Bare en times hjælp har stor værdi. 
 
Kh. Fåregruppen (som nu kun er på 4 huse) 
 
 
Ingen telefon i Fælleshuset 
  
Grundet omlægning af telefonen i Fælleshuset, så 
vil den IKKE virke fra den 17/7 til og med den 3/8. 
  
Hilsen, 
MIk 
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Der mangler et par betalinger i forbindelse 
med Sct hans.  
 
Da jeg tager på weekend fra idag klokken 
15:30 ca vil jeg bede jer der mangler om at 
lægge pengene i en kuvert i postkassen eller 
give dem til Sidsel der er hjemme i 
weekenden.  
 
Det drejer sig om følgende Huse  
 
5a: 52,-  
6: 308,-  
8: 104,-  
10: 208,-  
25: 156,-  
26b: 170,- 
 
Torben 
 
 

SOMMERMÆLK 
 
Kære mælkekunder, 
Vi holder sommerferie de næste 6 uger og 
vender frygteligt tilbage tirsdag den 10. 
august. 
 
Mælkeskæg fra 
Esther, Jakob og Kirstine  
 
 
 
Selvglæde og selvpromovering 
Med selvværdet i top kan jeg annoncere, at 
jeg har slået til igen ved at reparere skade på 
dørkarm i øko-rummet, og genmontere 
udslagsvask i vaskeriet. Skruerne der holdt 
den var alt for små, men nu falder den aldrig 
ned igen, for jeg brugte 8mm franske skurer 
ved opsætningen, men genbrugte de gamle 
huller i væggen, så der ikke kommer flere af 
dem, end der er i forvejen 
 
Ole Sejr 
 
 
 
 
 
 

Jeg skal bruge en lader til en Sony Erisson. Det er 
en model W810i - men  
jeg tror der er flere modeller som deler lader med 
denne. Det er et  
aflangt multistik. SKulle du ligge inde med en 
lader som du ikke bruger  
mere vil jeg gerne hjælpe dig af med den. 
 
Mvh Morten 
 
 
 
Bakkanalredaktionen holder sommerferie 
indtil d, 8. august. 
 
Kh Redaktricen 
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Sendt pr. mail den 27. juni til 56ex bofæller/familier og 76 fraflyttede Bakkebørn. 
I, de nuv. bofæller, kan invitere familie og venner, der jævnligt kommer på Bakken, 
og som kan klare sig selv i det store selskab    
     Ole S. 
Gensyn og glæde 
Bakkens 30 års fødselsdag lørdag den 21. august kl. 13 - ? 
En fælles bespisning magter den 30 årige ikke at arrangere, men tag madkurven med, så garanterer 
vi, at I får en plads ved bordet - tilmed indendørs om nødvendigt. 
Kaffe, kage, vin, øl og spiseligt fra grillbålet kan købes til meget rimelige priser, og de forhåbentlig 
mange, der deltager i aftenprogrammet, vil kunne stille sulten ved Bakkens pølsevogn eller stege 
deres egne pølser/kød på grillen. 
Af hensyn til logistikken, så giv os venligst svar her på mailen, om du I deltager i hele det hyggelige 
arrangement eller kun om eftermiddagen. 
 
Foreløbigt program  
(du vil modtage endeligt program få dage før fødselsdagsfesten løber af stabelen) 
 
Eftermiddag 
Fødselsdagstale 
Speakers Corner, hvor alle kan fyre en 2-3 minutters lykønskning af 
Verdensorkestret ”Virelai” giver koncert 
Dukketeater 
Peter Sømands hønselotteri 
Fotoshow og fotoudstilling 
Ponyridning 
Boule 
Hesteskokast 
Loppemarked 
Russisk auktion 
Død over kikærten 
Wellness med bl.a. alle former for massage 
Smykkeværksted 
Bonfire (bål med bl.a. popcorn) 
Hygge i den franske cafe 
Hygge i den søde kagecafe 
Hygge i baren 
Med forbehold for ændringer vil flere aktiviteter nok komme til 
 
Aften 
Kæmpemæssig Sing together med alle Bakkens berømte fædrelandssange, som også til 
lejligheden er blevet indspillet på en cd. 
Ilddans 
Hygge i baren 
Hygge ved pølsevognen… og så kunne det da godt være der kom en cd på musikanlægget. 
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Tag evt. telt og sovepose med eller aftal anden form for overnatning med bofæller 
 
Vi glæder os til at se jer 
Gerda (mail: hus19bf-bakken.dk , Jørgen  Skielboe (mail: hus17bf-bakken.dk) og  
Ole Sejer(mail: ole.sejer@teliamail.dk) 


