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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: 
2014:  Tirsdage kl. 20 
14. januar /18. februar /18. marts 
15. april/20. maj/ 17. juni 
 
Fællesmøder: 
2014: 
Mand. 20. januar 
Tirsd. D. 25. februar 
Torsd. D. 27. marts 
Onsd. D. 23. april Generalforsamling 
Mand. d. 26. maj 
Tirsd. D. 24. juni 
 
 
 
2014 
Lørd. D. 18. januar Hus 25B 
Lørd. D. 25. januar Hus 2  
Lørd/sønd. 17.-18- maj Hus 13 
Lørd/sønd d. 22-23.marts Arbejdsweekend 
Lørd/sønd d. 24-25.maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 1. juni Hus 19 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
Lørd. D. 23-24. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
Lørd. D. 6. december Hus13 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Søndag d. 28. december Hus 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 19. januar 
Stamgruppe 2: 
 
Anne Gerd + Naja 
David + Simon 
Elva 
Flemming 
Helge 
Mikael + Kristian 
Sara + Sebastian 
Steffen + Victor 
Suzan 
 
 
Fødselsdage: 
Hanne J fylder 72 år sønd. d. 12. januar 
Søren fylder 41 år tirsd. D. 14. januar 
Kristian (K) fylder 23 år lørd. D. 18. januar 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Kære familie og venner 
Trænger I til et kunstnerisk afbræk i 
lørdagsindkøbet - så kom til Råcremes sne-
koncert på Nivaagaard, lørdag den 1. februar 
kl. 11. 
  
Her vil du høre en del af Råcremes repertoire 
i en anderledes og smuk setting - og samtidig 
have lejlighed til at se museum og besøge 
cafe bagefter. Der er almindelig entre.  
  
kh Anne-Dorthe 
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Debut med det tunge arbejde 
Så havde Anne-Gerd debut på madholdet, 
hvor hun blev smidt i det tunge jord-beton 
arbejde.  
 

 
 
Hun klarede det til 12! Inkl. 3 halvleg☺ 
 
Mik & Arne 
 
 
 
 
 
Vinduesglas til favørpris  
Kære bofæller. 
Vi har et vinduesglas tilovers, så hvis nogen 
har en punkteret rude i en terrassedør har vi 
en ny rude der passer til. Glasset er et helt 
nyt tre-lags energiglas og måler 55,8x158,2 
cm. Det passer til en standard terrassedør på 
Bakken. Vi sælger det til 900 kr. som er 500 
kr. under indkøbsprisen på 1.408,44 kr. 
Nedenfor ses en tilsvarende rude i døren i 
fuld størrelse samt et nærbillede af de tre lag 
som ruden består af. 
Kh Jørgen og Mette, hus 15 
 

 
 

 
 
 
Tænk og andre magasiner kan ligge i dit 
Reklameomslag. 
 
De adresserede reklamer fra PostDanmark kan 
indeholde magasiner. 
Jeg opdagede at den jeg tog indeholdt Tænk 
 
Derfor skal vi huske at ta den med vores husnr 
på. 
Alternativt skal vi bede posten lægge dem i vores 
postkasser? 
 
Jeg skriver gerne til Posten - hvis vi ønsker dem i 
postkasserne. 
 
Suzan 


