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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 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag d. 17. jan 2020 
Fastelavn d. 23. feb. (stamgrp.1) 
Arbejdsweekend d. 28.-29. marts 
Arbejdsweekend d. 25.-26. april 
Arbejdsweekend light* d. 16.-17. maj 
Skt. Hans d. 23. juni (stamgrp. 2) 
Arbejdsweekend d. 22.-23. aug. 
Jubilæum d. 29. aug. (jubilæumsgrp.) 
1. advent d. 29 nov. (stamgrp. 3) 
3. advent d. 13. Dec. (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 2020: 
Tirsdag d. 14. januar 
Tirsdag d. 18. februar 
Tirsdag d. 10. marts 
Onsdag d. 15. april 
Tirsdag d. 12. maj 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2020:  
Onsdag d. 29. januar 
Torsdag d. 27. februar 
Mandag d. 23. marts 
Torsdag d. 23. april Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. maj 
Onsdag d. 17 juni 
 
2019 – bookinger: 
Tors. d. 19. dec. massage i tv-rum 
Tirs. d. 24. dec. hus 3 

Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
Mand. d. 29.dec. hus 11 
 
2020 – bookninger: 
Lørd. og Sønd. d. 11. (kl. 16) + 12. jan (kl. 10) 
hus 20 
Fred. d. 17. januar massage tv-rummet  
Lørd. d. 25. januar hus 2  
Lørd. d. 22. februar hus 3 
Lørd. d. 14. marts hus 18  
Lørd. d. 21. marts hus 14 
Lørd. d. 18. april hus 25 
Lørd. d. 2. maj hus 2 
Lørd/sønd. d. 23. + 24. maj hus 22 
Lørd/sønd. d. 3+. + 31. maj hus 18 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25. december hus 10 
Lørd. d. 26. december hus 4 
 
Næste rengøring søndag den 22. 
december kl. 10 er stamgruppe 6: 
Tine + Victor 
Anne + Kaluka 
Dan 
Cristian + Jacob 
Kim 
Dorthe 
Johan + Walter 
Lise 
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Fødselsdage på Bakken:  
Stort tillykke til Jonathan Marcus der 
fylder 56 år d. 17/12. 
Og Iris (julepige) megastort tillykke til dig 
d. 19/12 med de 12 år. 
Fest og kram til jer beggeJ 

 
 
"Fædre med hjemmeboende børn på 
Bakken":  
Ja, vi nåede ikke at ses inden jul, så vi sigter 
på at tage på Humlebæk Kro og drikke lidt 
øl fredag d. 27. dec. 2019 kl. 19. 
Hvem vil gerne med til dette prægtige 
arrangement? 
 
Kh Jacob 
 
Regnskab for BB:  
Kære bofæller, 
Vend bunden i vejret på tasker og lommer, så 
alle jeres ugodtgjorte udlæg kommer for 
dagens lys.  
Jeg har ikke lyst til at skulle til tasterne i julen 
og heller ikke i dagene op til jul, så skynd jer, 
please! 
Sidste frist for at gøre mig glad er onsdag d. 
18. december. 
Kærlige julehilsner fra Mette 
 
 
Efterlysning af skaft til moppe: 
Når vi gør rent har vi et godt stykke tid 
bemærket, at de skafter, som har Pentagon-
formet tilpasning til mopperne, savnes. 
Flere bofæller har dem vist også hjemme. Vi 
ønsker os, at de skafter, som ikke hører 
hjemme i privaten, kommer ned i fælleshuset  
igen. Det er lidt mere skånsomt mod ryggen 
end en gammeldags gulvklud. Tusinde tak.  
Bedste hilsner, 
 
Stamgruppe 5 
 

 

 
 
 
Spegepølser: 
Nu er årets spegepølser kommet! 
Ligesom sidste år vejer de ca 900 g og koster 
300 kr/stk. 
Det er en ny pølsemager, der har lavet dem, 
men hvorfor skulle de ikke være lige så gode, 
som de plejer?  
Send mig en mail, en sms, eller kom herop, 
hvis I vil reservere en pølse.  
TAG IKKE SELV PØLSEN!! Sidste år 
forsvandt en sporløst, det må ikke gentage 
sig. 
Hilsen Mette 
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Kære Bofæller, 
 
Nu! Er nytåret tættere på, end 
nogensinde. 
Husk at melde jer til. Der er 80'er tema, 
så I kan godt finde flagermusærmer, 
pludderbukser (eller 14-daws skie'-
bowser, som man siger i Vestjylland) 
neonfarver, eyeliner, det blanke 
polyesterjakkesæt og i hvert fald give 
danseskolen en ordentlig gang kridt. 
Tilmelding hænger i fælleshuset. 
Deadline for tilmelding er: 
 
D. 21 kl 22.23.24  
 
Forventningsfulde dansehilsner, 
Stamgruppe 5 
 
3. søndag i advent: 
Med sang, klarinet og banko-stemning med 
en ganske ægte banko-dronning (vi 
manglede de lange cigaretter og strikketøjet) 
blev 3. søndag i advent 2019 ganske særlig... 
 
Tak til stamgruppe 4J 
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Natur-almanakken: 
 
Den 21. eller 22. december er det 
vintersolhverv. Så har vi den længste nat og 
en dag på omkring 6 timer og 56 minutter. 
 
Nattehimlen er mørk i december – og er der 
hverken måne eller skyer, er det oplagt at 
studere stjernerne, og lære nye 
stjernebilleder at kende. Uden kikkert kan 
man se nogle tusinde stjerner og enkelte 
planeter, så der er lidt at gå i gang med. 
 
Torsken gyder i disse måneder æg og mælke 
frit i vandet. De befrugtede æg flyder omkring 
og udvikler sig til yngel, der måske engang 
ender som nytårstorsk. 
 
 

 
SANGAFTEN PÅ BAKKEN: 
 
Kære bofæller. Vi er en lille sangglad gruppe, 
som gennem 2019 har bagt på en ny Bakke-
sangbog, som bringer en masse dejlige 
sange til torvs. I har alle sammen haft 
mulighed for at byde ind, og det har så 
mange gjort, at vi har været nødt til at vælge 
nogle sange fra. 
                             Vi har prioriteret sange, 
som ikke står i de gamle Bakke-sangbøger, 
den gamle højskolesangbog eller 
arbejdersangbogen, sådan at vi får det størst 
mulige udvalg. Vi vil gerne fejre premieren på 
Bakkens sangbog 2020 med en 
 
SANGAFTEN FREDAG DEN 17. JANUAR 
 

Vi lægger vægt på fællessangen denne aften. 
Vi har derfor planlagt at ommøblere lidt efter 
maden, sådan at vi sidder omkring vores 
superpianist(er) og synger af karsken bælg 
sammen. Så hvis du ønsker en intim middag i 
ro og fred omkring bordet, er dette måske 
ikke den bedste fredag. Til gengæld må du 
gerne invitere dine bedste syng-med-venner, 
så der bliver et kor, der får taget til at løfte 
sig. Vi satser på et udvidet madhold. Og man 
kan jo også invitere en sanglærke til at koble 
sig på efter maden – hvor vi dog nok 
smugsynger en sang eller to i forbindelse 
med middagen. 
 
Kærlige hilsner Dan, Johanne og Anne-
Dorthe 
 

 
 
 


