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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:  
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. 8. februar hus 1 
Sønd. d. 9. februar hus 26.1 tumlesalen kl. 
13-17 
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 
Sønd. d. 19. april sangeftermiddag kl. 15 
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 9. 
februar kl. 10 er stamgruppe 5: 
 
Anders + August 
Anne-Lise 
Ole  
Helge 
Lisbeth 
Hjørdis 
Eva + Thor 
Katrine + Richard 
 
Tjek listene til rengøring I Fælleshuset:  
Stamgruppe 6 à16/2 
Stamgruppe 1 à23/2  
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Fødselsdage på Bakken:  
Stort tillykke til alle I dejlige mennesker: 
Karen Sofie (57 år) og Jacob (25) (44 år) har 
fødselsdag mandag den 3/2  
Hanne (12) (56 år) onsdag 5/2 
Charlotte (44 år) og Hugo (10 år) fredag 7/2 
Kaluka (9 år) mandag 10/2 
Katrine (5 år) onsdag 12/2 
Hjødis (69 år) torsdag 13/2 
 
Hip hip hurra – må I blive fejret festligtJ 

Morgenfest i hus 25 – Da Hugo fylder 10 
år fredag den 7. februar vil der i den 
anledning være boller og kaffe i hus 25 kl. 
7:00.  

  

 
 
 
TAK FOR OPBAKNING: 
Man kan ikke sig tak for indsatsen for tit, 
så derfor... 
Der blev sunget igennem, skålet og skabt 
god stemning til Bakkesangaften januar 
2020. Der var glade bofæller og festlige 
sangglade gæster på banen. Tak for at I 
stroppede op:-)  
Der var mange små historier der fulgte 
sangene, og vores kapelmester bag ved 
klaveret var i hopla. Dan har skrevet, øvet 
og fundet nodemateriale - tak fra hjertet. 
Det hele blev ledet, og alle blev hørt - tak 
Anne Dorthe, for at få aftenen godt 
afviklet. Og uden Kim og hans trykkeri var 

sangene ikke blevet mangfoldiggjort. Tak 
for den flotte forside Hjørdis... 
Vi håber I vil være med en anden gang.... 
 
Kh og et tra-la-la fra Johanne 
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(Hjørdis har "fanget" lidt glimt fra aftenen 
med sin mobil) 
 
 
SANGEFTERMIDDAG: 
 
Sæt et kæmpe kryds/X  i kalenderen 
søndag den 19/4 kl. 15.... for der er der 
premiere på Bakkebørnenes sangbog. 
Det er for børn, og deres sangglade 
voksne. I må gerne invitere andre børn 
med - bare de er med på at synge... 
 
Vi sørger for lidt "energi" til alle 
korsangerne, 
 
Vel mødt, 
 
Kh AD, Dan og Johanne 
 
 
Natur-almanakken: 
Ræve-elskov....Nu parrer rævene sig. Du kan 
høre dem glamme, snerre og skrige i 
vinternatten. De bliver ved til midt i februar. 
 
Kyndelmisse 02.02.2020 – betyder lysmesse. 
Kyndelmisse ligger midt på vinteren. I gamle 
dage skulle man have halvdelen af sit 
vinterforråd tilbage nu. 
 
I vinterskoven kan du høre mejsernes små 
stemmer. 
 

 

Halemejse  
 
 
Næste bog hos bogfinkerne:  
Kom og deltag onsdag den 18. marts til 
næste Bogfinke-møde. 
Vi læser ”Nora” af Merete Pryds Helle. 
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Rene vinduer: 
Når forårssolen... så kan man rigtig se at 
vinduerne skal pudses... 
Jeg laver en liste i opslagstavlen i FÆ, hvor 
du kan skrive dig på, hvis du også vil have 
besøg. Vi bruger et lokalt far/søn firma fra 
Humlebæk. Jeg regner med at bestille besøg 
til omkring 1/3 i uge 8J 
Kh Johanne 
 
NB! Bakkanalen udkommer igen 23/2, da 
redaktionen er på skiJ 


