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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 
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. 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: 
Lørd. d. 25. januar hus 2 
Sønd. d. 26. januar hus 25 kl.15-20 
Fred. d. 21. februar massage i tv-rum 
Lørd. d. 22. februar hus 3 
Lørd. d. 14. marts hus 18  
Lørd. d. 21. marts hus 14 
Sønd. d. 22. marts hus 9 – efter rengøring 
Lørd. d. 18. april hus 25 
Sønd. d. 19. april hus 20 - eftermiddag 
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 26. 
januar kl. 10 er stamgruppe 3: 
Peter, hus 2  
Marckus, hus 5  
Karen-Sofie, hus 8  
Suzan, hus 10  
Erik, hus 13  
Charlotte & Esther, hus 15  
Hanne, hus 17  
Luis & Mateo, hus 23  
Nana & Hugo & Topper, hus 25 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Hurra: Mik kan fejre sin 64-års fødselsdag 
den 21. januar, Christian i hus 21 fylder 41 år 
den 24. januar og dagen efter den 25. januar 
bliver Katrine 31 år.  
Stort til lykke til alle tre J 
 

 
Morgenfest i hus 25 
Hugo fylder 10 år fredag den 7. februar og i 
den anledning inviterer hus 25 på boller og 
kaffe hjemme i privaten.  
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Bogfinkernes bogklub 
Torsdag 30/01 kl. 20:30 mødes vi i FÆ, og 
taler om "Frank vender tilbage". 
Alle er velkomne:-) 

 
Et lille PS fra vores sangaften  
Kære bofæller 
Jeg/vi fik vist ikke sagt ordentligt tak til Dan, 
som har taget det store arbejde på sig med at 
skrive alle 45 sange til Bakkens sangbog 
2020 ind i et fint spaltesystem og sætte det 
smukt op uden for meget papirspild, sådan at 
Kim kunne få det trykt, hæftet og tilmed 
indbundet så smukt.  
Og måske fik vi heller ikke sagt ordentlig tak 
til Hjørdis, som har leveret et stykke original 
kunst til forsiden.  
Endelig skal der lyde en tak til alle de 
sangglade stemmer, der i den grad bakkede 
op om en dejlig aften, og som ruttede fint op i 
fælleshuset bagefter.  
Kærlige hilsner Anne-Dorthe 
 
Husk at se opslaget i fælleshuset:  
 

 
 
Der hænger også en seddel på 
opslagstavlen, hvor I kan tilmelde jer J 
 
 
 
 
 
 
 

 
Søndagens smukke foto fra Bakken 
 

 
Fotograf er Anne-Dorthe. 


