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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: 
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. 10. marts 
Onsdag d. 15. april 
Tirsdag d. 12. maj 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2020:  
Mandag d. 23. marts 
Torsdag d. 23. april Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. maj 
Onsdag d. 17. juni 
 
 
2020 – bookninger: 
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 8. marts 
kl. 10 er stamgruppe 3: 
 
Peter 
Marckus 
Karen Sofie 
Suzan 
Erik 
Charlotte + Esther 
Hanne 17 
Luis + Mateo 
Nana + Hugo + Topper 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Der er ingen fødselsdage denne ugeJ 

 
 
Opsamling på trivselsdagen 2019- 
Cafemøde: 
Vi vil gerne bede jer reservere søndag d. 
29/3 kl. 15-17. Stamgruppe 2 til komme 
med et oplæg vedrørende punktet 
fællesspisning...oplæg følger.... 
/Vel mødtJ 
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Drivhus: 
Møde i Drivhus-interessegruppen tirsdag den 
3. marts kl. 19.00 i Fælleshuset – alle drivhus 
interesserede er velkomne. 
  
På gruppens vegne, 
/Henrik  
 
 
DVD-afspiller?: 
Er der nogen som ligger inde med en DVD 
afspiller, som de gerne vil donere til TV 
rummet i fælleshuset? 
 
/Anders 
 
Natur-almanakken: 
Hættemågen har været hvid på hovedet hele 
vinteren. Nu fælder den de hvide fjer og får 
den brune hætte, der hører til yngledragten 
igen. 
Snapsetid... 
Pors blomstrer før løvspring. Se de fine 
purpurfarvede hunrakler. De små gulbrune 
hanrakler kan bruges til snaps. Lad 1 
håndfuld friskplukkede hanrakler og 1 dl 
snaps trække 1 uge. Essensen skal lagres ½ 
år. 

 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nyt fra mudder-marken:  
Så blev der lagt flis og halm i et af fårenes 
læskure. Hyrderne gør klar til ankomsten af 
de små nye lam...  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


