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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 
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 frokosten bliver 
levering af fx pizza, og der stilles drikkevarer frem. 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 14. maj 
Tirsdag d. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Torsdag d. 25. april (GF) 
Mandag d. 20. maj 
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookinger: 
Fred. d. 26. april massage i tv-rum 
Torsd. d. 2. maj Litt.grp. kl.20.15 
Søndag d. 5. maj 2019 
Fred. d. 10. maj massage i tv-rum 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Sønd. d. 12. maj hus 7 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Lørd. d. 18. maj hus 5 
Mand. d. 20. maj hus 14 (kl.8-13) 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Fred. d. 31. maj hus 22 
Lørd. d. 1. juni hus 22 
Onsd. d. 19. juni hus 21 
Lørd. d. 31. aug. hus 14 

Lørd. d. 7. sept. hus 6 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 
2020 – bookninger: 
Torsdag d. 24. december hus 21 
 
Søndagsrengøring den 28/4 kl.10 - 
stamgruppe 6 (OBS: Arbj.weekend!) 
Tine & Victor, hus 1  
Anne og Kaluka, hus 3 
Dan, hus 4  
Christian & Jacob, hus 6  
Kim, hus 8  
Dorthe, hus 11  
Johan & Walter, hus 20  
Lise, hus 22 
  

  
 
Fødselsdage på Bakken:  
I påskeugen fylder Dan 69 år den 16. 
april, Louise fylder 46 år den 20. april og 
den 23. april fylder Kim 58 år. Stort til 
lykke til jer J 
 

   
 
OBS: Bakkanalen udkommer ikke 
søndag den 21. april 2019. 
 
Rundvisere søges 
Hej bofæller.  
Der er en familie, der gerne vil have en guidet 
tur på Bakken søndag d.5.maj kl 10... Hvem 
har lyst til at fortælle og vise vores dejlige 
sted frem? Giv en melding til mig. Tak <3  
Nana - Hus 25 

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. 18 · 14. april 2019 



 

2 
 
 

Bytte bolig! 
Nana har fået følgende henvendelse: 
Hej bofæller, en familie der er interesseret i at 
rykke ind på Bakken har nedenstående tilbud, 
såfremt nogen skulle ha’ lyst til at rykke til 
storbyen:  
Som sagt bor vi i en skøn lejlighed på 
Vesterbro, så hvis der er nogen der har lyst til 
at rykke ind til byen, skal finde en studiebolig 
til voksne børn osv, kunne den også indgå i 
handelen. (Lejligheden er 109m2, ligger i 
stuen med direkte udgang til gården og har 3 
værelser) 
Bedste hilsner 
Joe og Ida 
 
Kontakt:  
IDA FLARUP_ARCHITECT 
T:    +45 6168 9479 
E:    idaflarup@vaerk-sted.com 
W:   vaerk-sted.com 
 
 

Status på køb af nye knive 
Her kommer lidt om de nye knive, som Erik 
har skrevet ud om et par gange: 
 
Knivprojektet skrider raskt fremad.  
Nu mangler vi kun:  
2 grøntsagsknive 13 cm.  
1 brødkniv.  
3 sakse.  
1 knivblok. 
 
Samlemærker modtages stadig gerne i hus 
13 postkassen.  
Er du ikke medlem af Coop beder du om 
samlemærker ved kassen og samler/køber 
selv eller afleverer i hus13 postkassen - gul 
tobaksæske. 
 
Opslag med info og registrering af køb 
hænger på opslagstavlen. 
Vh 
Erik 
 
 


