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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. 
 
Login til Tænk 
Bruger til Tænk er: hus24@bf-bakken.dk 
og koden er: 3050 
Vores medlemsnummer er K358761. 
 
Arrangementer 
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 

2020 – bookninger: 
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. 30. + 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 19. 
januar kl. 10 er stamgruppe 2: 
Sebastian og Sille, Hus 3  
Johanne & Katrine + Johan, Hus 6  
Mik, Hus 11  
Arne, Hus 14  
Flemming, Hus 16  
Gerda, Hus 19  
Ditte og Isak, Hus 21  
Mette, Hus 24  
Henrik, Hus 26 1. 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Der er fødselsdagsomtaler igen i næste 
nummer af Bakkanalen J 
 

 
Husk: Sangaften på fredag i fæ-huset 
I må gerne invitere syng-med-venner til 
aftenen.  
 
Bogfinkernes bogklub 
Torsdag 30/01 kl. 20:30 mødes vi i FÆ, og 
taler om "Frank vender tilbage". 
Alle er velkomne:-) 
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Natur-almanakken 
I rene vandløb med stærk strøm kan man 
træffe vandstæren, der dykker efter insekter 
og smådyr. Den kommer hertil fra 
Nordskandinavien. 

	
Bellis – eller tusindfryd – har dannet sin 
vinterroset af grønne blade. Den står på 
spring til de kommende smukke plæner, og 
det glade græsslåningsfolk...  
 
Morgenstemning 

 
Når man står tidligt op i weekenden, kan man 
være heldig at opleve en særlige smuk start 
på dagen. Foto: Mette Iversen. 
 
Vasketøj uden ejer 
Fire kurve med gammelt vasketøj har 
akkumuleret sig i vaskerummet.  
Den 26. januar gives det hele til Røde kors. 
Den 19. januar er der frit lejde til at tage tøj 
fra de fire afmærkede kurve. 
Alle opfordres til at gennemse vedhæftede 
billeder, inden det er for sent.  
(Kig i stedet i din mail, for billederne er 
ikke vedhæftet her). 
Hilsen, Christian 

Grønne tips	
Mon ikke vi er mange, som efterhånden har 
fundet ud af, at hvis vi skal rykke på klima-
området, så må vi begynde hos os selv, for 
politikerne gør først noget, når vi presser dem 
til det!  
Jeg har sat en plasticlomme op i fælleshuset 
og klippet et par gode og meget konkrete 
ideer ud til, hvordan vi i det små kan være 
med til at reducere co2-udslippet.  
En anden bofælle har hængt en folder op 
med flere grønne tips – og jeg håber, at vi på 
dem måde kan inspirere hinanden til at leve 
med større respekt for naturen. 
Kh klimatossen i hus 14 ;) 
 

 
 
Koromvisning med Humlekvartetten 
Den 20. februar kl.17 kan man se kunst og 
høre Hans synge på Nivaagaard J 
 

 
 


