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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 
Fastelavn 24/2 (stamgrp.6) 
Arbejdsweekend 30-31/3 
Arbejdsweekend 27-28/4 
*Arbejdsweekend light 25-26/5 
Sankt Hans 23/6 (stamgrp. 1) 
Arbejdsweekend 24-25/8 
Trivselsdag 14/9 (stamgrp. 2) 
1 advent (stamgrp. 3) 
3 advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
 
* Light-weekenden er en weekend, hvor der ikke laves 
frokost eller tilbydes børnepasning. Frokosten bliver 
levering af fx pizza, og der stilles drikkevarer frem. 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 8. januar 
Tirsdag d. 5. februar 
Tirsdag d. 12. marts 
Tirsdag d. 9. april 
Tirsdag d. 14. maj 
Tirsdag d. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Mandag d. 21. januar 
Tirsdag d. 19. februar 
Onsdag d. 20. marts 
Torsdag d. 25. april (GF) 
Mandag d. 20. maj 
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookninger: 
Tirs. 15. jan. kl.8-12 hus 20  
Torsd. d.17. januar massage i tv-rum 

Lørd. d. 26. januar hus 2 
Tors. d. 31. januar massage i tv-rum 
Lørd. d. 2. februar hus 18 
Lørd. d. 16. februar hus 23 
Lørd.-sønd. d. 23-24. februar 20 
Lørd. d. 9 marts hus 23 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Lørd. d. 18. maj hus 5 
Sønd. d. 19. maj hus 7 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Lørd. d. 31. august hus 14 
Lørd. D. 7. sept. hus 6 
Tirsd. d. 24. dec. hus 20  
Tors. d. 26. december hus 4 
 
Søndagsrengøring den 13/1 kl.10 -  
stamgruppe 5:  
Anders & August, hus 1 
Anne-Lise, hus 5  
Ole, hus 7  
Helge, hus 9  
Lisbet, hus 13  
Hjørdis, hus 16  
Eva & Thor, hus 18  
Katrine & Richard, hus 26st  
 
 

   

  
 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Hanne i hus 7 fylder 77 år lørdag den 12. 
januar. Hjertelig til lykke J  
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Fællesmøde: 
Næste ordinære fællesmøde er mandag d. 
21. januar kl. 20. 
Hvis du har forslag, som du gerne vil have med på 
dagsordenen, skal de 
i Bakkanalen senest søndag d. 
13.1 og samtidig sendes på mail til bestyrelsen 
(bestyrelsen@bf-bakken.dk). 
  
Bestyrelsen holder møde den 8.1, hvor vi 
udarbejder foreløbig dagsorden. Den 
endelige dagsorden sendes ud den 14.1 sammen 
med en særudgave af Bakkanalen inden 
fællesmødet. 
 
 
Jordvarme: 
Kære fyrgrupper 
I forbindelse med jordvarmearbejdet i fyrrum 1. 
maj 2019 skal fyrrum tømmes fuldstændigt fra 
gulv til loft. Jeg vil derfor gerne bede om at én 
ansvarlig person fra hver fyrgruppe skriver til mig, 
så vi fra Energnisternes side kan koordinere 
arbejdet. 
 
Fyrrum ved hus 1,2,3 og hus 15,16,17 bliver 
forsynet med jordvarme fra strædet og frem til 
fyrrum, mens de resterende huse forsynes 
"bagfra" og hen til fyrrum. Såfremt der findes et 
skur mellem fyrrummet og forsyningsstedet, skal 
dette derfor også ryddes fuldstændigt fra gulv til 
loft. Forsyningslinjen er markeret med de hvide 
pæle, som Mik har sat. 
 
Mvh. Anders 
 
Kære Bofæller,  
Tak for trillebøren på min 50 års dag, jeg har 
manglet præcis sådan en siden jeg flyttede herop, 
selvom jeg gerne låner :). Det var overvældende 
sjovt og hyggeligt at fylde rundt her på Bakken. 
Det er en meget fin tradition at blive fejret på den 
måde, og dem som endnu ikke har prøvet kan 
glæde sig. Turen til Vadehavet blev også en stor 
oplevelse, og vi var heldige med at få dejligt vejr 
og sang hele dagen. Nedenfor et billede fra 
østerssamling på Rømø, som Hjørdis har taget.  
Glade hilsner, Mikkel  
 
 
Bordtennisbordet halter: 
Kære alle, der bruger bordtennisbordet. I skal 
være opmærksomme på, at der mangler en 
’skrue-fod’ på det ene ben. Det betyder, at 
det står dårligt og muligvis ødelægger den 
bløde gulvbelægning, så I bedes lægges 
noget blødt under det ben. 
 
Kh Lene 

  
Ingen plastik i komposten: 
Husk at der kun må komme grøntsager og 
ikke citrus-frugtskal i komposten. Forleden 
havde en plastikpose med grøntaffald sneget 
sig ned i beholderen – det er nok heller ikke 
så godt! 
 

  
Kære alle, 
3 store sten blev samlet på marken inden den 
store gravemaskine blev afleveret. 
 
 
Natur-almanakken:  
Danmarks nationalsommerfugl, nældens takvinge, 
overvintrer som voksen i hule træer og huse. 
 

 
Bogklub igen – bogfinkerne pipperJ: 
Kom og deltag i bogsnak... 
Vi mødes torsdag 21/2 om bogen 
”Hungerhjerte” af Karen Fastrup – hør evt. 
”Bogselskabet” 
https://www.dr.dk/radio/p4/bogselskabet/bogs
elskabet-med-karen-fastrup 
 
Vi glæder os til at se jer! 
Kh Sarah og Johanne 


