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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: 
Fred. d. 31. januar massage i tv-rum 
Lørd. d. 8. februar hus 1 
Lørd. d. 15. februar hus 21 
Fred. d. 21. februar massage i tv-rum 
Lørd. d. 22. februar hus 3 
Lørd. d. 29. februar hus 6 
Lørd. d. 7. marts hus 18 
Lørd. d. 14. marts hus 18  
Sønd. d. 15. marts hus 7 
Lørd. d. 21. marts hus 14 
Sønd. d. 22. marts hus 9 – efter rengøring 
Lørd-sønd. d 4.-5. april: Shelteret - hus 18 
Lørd. d. 18. april hus 25 
Sønd. d. 19. april hus 20 efter rengøring 
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 2. 
februar kl. 10 er stamgruppe 4: 
Hanne, hus 7  
Anne-Dorthe, hus 9  
Mikael, hus 12  
Mikkel, Kamma og Rasmus, hus 15  
Christian og Aslan, hus 18  
Louise og Iris, hus 20  
Jens K, hus 22  
Jacob og Villy, hus 25  
Maria, hus 26 1. 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Tre store hurraer for Nikolaj i hus 21, som er 
blev født den 23. januar 2020 J 
 

 

     
 

E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                                Hjemmeside: www.bf-bakken.dk  
Redaktion: Lene/Johanne                               Deadline søndag kl. 16 00                                    Redigeres af bofæller 
 
 
 

        40. årgang    · Nr. 5     ·   26. januar 2020 



2 
 

Bogfinkernes bogklub 
Kære alle, blot en lille reminder om møde i 
bogklubben nu på torsdag d. 30/1 kl. 20:30. 
Kom endelig - jeg håber vi ses:-) 
 
NYT FRA KØKKENFRONTEN 
Stavblenderen 
Vi er vist ikke ret mange, der er klar over at 
blenderens knivhus skal afmonteres for 
rengøring.  Ikke kun af hygiejniske grunde,  
men også fordi forskruningen ellers gror 
uvægerligt fast i størknede supperester.  
Rengøringen klares bedst ved at lægge det 
afmonterede knivhus i blød med lidt 
opvaskemiddel og skylle efter med 
håndbruseren.  
Lad gerne blender og knivhus forblive adskilt 
efter rengøring og aftørring, så de indre dele 
får mulighed for at lufttørre. Knivhuset  kan så 
stå frit fremme på stålbordet under blenderen 
til næste bruger. 
 
Ovnen 
Tidens tand har slidt på mekanikken i  
ovnlågens lukkemekanik. Slør i håndgrebet i 
kombination med at fæsteskruerne på 
indersiden af lågen løsner sig, kan få 
håndgrebet til at blokere.  
Frem for at volde grebet i forsøgene på at 
lukke lågen, så fat hellere en skruetrækker og 
stram de to skruer. Det plejer at virke.  
Som forebyggelse af problemet kunne det 
være en god idé at efterstramme skruerne 
rutinemæssigt i forbindelse med den 
ugentlige rengøring af ovnen.  
 
Krydderierne 
Som bekendt lukkede og slukkede vores 
hidtidige leverandør af krydderier og 
bagepapir for et lille årstid siden. I den 
forbindelse blev der udtrykt ønske om at gå 
over til økologiske krydderier. Jeg har derfor 
oprettet os som kunde hos netfirmaet 
SOLHJULET; men afventer indkøb, indtil 
nuværende lager er ved at være opbrugt. 
Solhjulets leveringsgebyr er på  350 kroner 
for leverancer under 2500 kroner + moms. 
Det begrænser ligesom mulighederne for 

løbende småindkøb, når enkelte krydderier 
slipper op.  
Af det faste sortiment er vi indtil videre udgået 
for rosmarin, kardemommekapsler og knust 
peber. Kardemomme og rosmarin kan købes 
i supermarkederne. Friskkværnet peber kan 
man selv lave med den lille el-kværn. Lav 
gerne rigeligt og hæld overskuddet i 
opbevaringsglasset.  
Erik 
Natur-almanakken: 
I skovbunden står skovsyren med grønne 
blade.  
 

 
 
Skovskaden spiser træernes frø. Da det var 
efterår, gemte den agern og bog i flere 
hundrede depoter. Nu lever den af at huske, 
hvor de er. 
Kh Johanne 
 

 


