
 1 

 
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 
Arbejdsweekend 25.-26.8 
Trivselsdag 15.9, stg. 1 
1. advent 2.12, stg. 2 
3. advent 16,12, stg. 3 
Nytårsaften 31.12, stg. 4 
 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
Tirsdag d. 14. august 
Tirsdag d. 11. september 
Tirsdag d. 9. oktober  
Tirsdag den 13. november 
 
Fællesmøder i 2018:  
Mandag d. 20. august kl.20 
Tirsdag d. 18. september kl.20 
Onsdag d. 24. oktober kl.20 
Torsdag d 22. november kl.20 
 
2018 – bookninger: 
Lørd. d. 18. august hus 3 
Lørd-sønd. d .1-2. september hus 21 
(kun booking af fjernsynsrummet natten 
mellem lørdag og søndag) 
Lørd. d 1. september hus 5b 
Lørd. d. 29. september hus 23 
Lørd. d. 6. oktober hus 20 
Lørd. d. 27. oktober hus 23 
Lør/søn d. 3. + 4. nov hus 26 1.sal 
Lørd. d. 1. december hus 3 
Lørd. d. 8. december hus 6 
Lørd. d. 15. december hus 20 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Lørd. d. 29. december hus 11 
 
 

2019 – bookninger: 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Søn. d. 19. maj hus 7 
 
Søndagsrengøring den 26/8 kl.10 -  
stamgruppe 1 (i fbm. 
arbejdsweekenden): 
Lotte, Hus 4  
Torben, Hus 10  
Hanne og Morten, Hus 12  
Lene og Marie, Hus 14  
Jørgen, Hus 17  
Torben, Hus 19  
Hans og Jens, Hus 21  
Sara og Sebastian, Hus 23  
Søren, Hus 26st  
 

  
 
Fødselsdage:   
Ingen bakkeboere at fejre i den kommende 
uge! Vi venter spændt ….. 
 
 
Ny Bakkemails 
Der er lavet nye e-mailadresser til gårdens 
beboere.  
Katrine og Søren har:  
hus26stuen@bf-bakken.dk  
Maria og Henrik har:  
hus26-1@bf-bakken.dk  
 
Ny TÆNK-referant søges 
Hvem kunne tænke sig at dykke ned i alle de 
spændende tests og artikler og 1 gang om 
måneden lave et lille referat til Bakkanalen? 
Kom frisk - til mig - og du kan allerede nu 
starte på det nyeste eksemplar.  
Kh Nana  
 
 

E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                                Hjemmeside: www.bf-bakken.dk  
Redaktion: Lene/Johanne                               Deadline søndag kl. 16 00                                    Redigeres af bofæller 
 
 
 

        38. årgang   ·   Nr. 31 · 19. august 2018 



2 
 
 
 

 
Få skræddersyet dit tøj 
Jeg inviterer skrædder Andrew fra Bangkok til 
at spise med tirsdag den 11. september og 
snakke med / tage imod bestillinger fra 
kunder. I er meget velkomne til at invitere 
venner og familie på besøg! 
Kh. Hans 
 
Husk trivselsdagen den 15. september 
Vi håber, at alle kommer til vores trivselsdag 
lørdag den 15. september fra kl. 9.30 og til vi 
falder trætte om ;) 
I kan snart skrive jer på deltagerlisten – og 
hvis I ikke kommer til middagen, bedes I 
notere det. 
Kh stamgruppe 1 
 
Æbler i store mængder 
Lige nu er modnes æblerne på Bakken – i 
æblelunden og i gårdhaven - og både Mette 
og Anne-Dorthe har sat æbler frem på hhv. 
sydtorvet og fælleshustorvet, så vi kan 
virkelig få afprøvet alle vores yndlings-
æbleopskrifter. 
 
 

 


