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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. 25.-26. april 
Arbejdsweekend light* d. 16.-17. maj 
Sønd. 14. juni sangeftermiddag kl.15 
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: 
Onsdag d. 15. april 
Tirsdag d. 12. maj 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2020:  
Torsdag d. 23. april Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. maj 
Onsdag d. 17. juni 
 
2020 – bookninger: 
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 

Lørd/sønd. d. 13. juni hu2 18 
Sønd. 14. juni sangeftermiddag kl.15 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25. december hus 10 
Lørd. d. 26. december hus 4 
 
2021 – bookninger: 
Lørd/sønd. 24. og 25. april hus 8 
 
Rengøring søndag med stamgruppe 3: 
Peter 
Markcus 
Karen Sofie 
Suzan  
Erik 
Charlotte + Esther 
Hanne 17 
Luis + Mateo 
Nana + Hugo + Topper 
 
Fødselsdage på Bakken:  
 
Jamen, tillykke Eva med i dag d.12/4 (41 år) 
– tak for sol og blid brise.... 
På torsdag d.16/4 fylder Dan 70 år – må du få 
musik og fest til den store klaver-solo. 
Stort tillykke til jer begge...  
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Arbejdsopgaver:  
Kære Bofæller, 
 
Grundet lidt anderledes registrering og 
afvikling denne gang, har vi ikke overblik over, 
hvem der aflagde arbejdsdage i forbindelse 
med de sidste opgaver, som blev sendt ud. 
 
De gæve bofæller, som har arbejdet for os 
andre må gerne - i de respektive teams - 
gøre følgende: 
- Skriv til Eva, hvor mange arbejdsdage I har 
lagt 
- Skriv til Eva, hvilke opgaver I har løst 
 
I må også alle meget gerne fremsende 
forslag til opgaver, som kan løses i 
forbindelse med arbejdsweekenden 25-26. 
April. 
Vi ved endnu ikke om det bliver en almindelig 
arbejdsweekend eller hvordan vi gør denne 
gang, det planlægger 
vedligeholdelsesgruppen og melder ud efter 
påsken. 
 
Bedste hilsner, 
Vedligeholdelsesgruppen 
 
Kompost: 
 
Søren og Arne er næsten færdige med at 
indrette Møddingen til et brugervenligt, 
letforståeligt (håber vi!) og meget flot 
kompostområde. 
Tag gerne stadig kompost til haverne, men 
vent med at tage af den store bunke til den 
lille (nærmest grisehuset) er væk. 
Når dette store rum er helt tomt, kan vi 
begynde at lægge vores haveaffald der. 
Det vil der stå meget mere om i næste 
Bakkanal. 
Kærlige påskehilsner fra Kompostgruppen 
(Katrine, Louise og Mette) 
PS Vores fine sold, der kan lægges over 
trillebøren eller klappes op, så det står selv, 
står i grisehuset. 
 
 
Noget for shelterfolket?: 
Masser af materiale til bålbrænde i 
gårdhaven - friskt som tørt. Savbuk forefindes 
på materialepladsen.  
 
Hjulspor i høengen er fyldt op og grovplaneret. 
Overskudsjord og græstorv - ikke rent ler - er 
velkomment til nivellering eller fortsat 

opfyldning i nordenden.  
 
/Erik 
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Påskejagt 2020: 
Tak til Katrine&Søren for årets påske-jagt. 
Der var en store-gruppe på cykeltur til Nivå, 
en store-gruppe ved shelteren og grille 
hotdogs, og en mellem-gruppe på 
Firkløverens legeplads. 
Tak for en hyggelig eventJ 
 

 
 
Natur-almanakken:  
Dagpåfugleøje – den flotte røde sommerfugl 
med øjepletter – flyver. Kig på 
sommerfugle, undersøg sommerfuglens 
forvandling - og lav flotte sommerfuglebilleder. 
 
Bierne samler harpiks fra kastanjetræets 
kæmpestore knopper. De bruger det til at 
tætne deres bistade med. Når bierne bruger 
harpiksen, kalder vi den for propolis. 
 
Lidt reklame: 
På FB lægger Bakkens hof-fotograf Jacob@ 
tit stemningsbilleder og ”livets gang på 
Bakken-billeder” op... 
Kom med i gruppen – de er super godeJ 
 
Bogfinkerne: 
Tid for valg af ny bog til bogklubben – kom 
med gode læseforslag på listen i FÆ-huset. 
Måske kunne vi mødes online med 
hjemmesko, rødvin og bogsnak? 
/Johanne 

 
 
Her lidt nyt fra drivhusgruppen: 
  
Nu med Drivtelt 
  
Som annonceret i tidligere Bakkanal og 
da der ikke har været nogen 
forespørgsler eller indsigelser, er der nu 
etableret et midlertidigt drivtelt i 
gårdhaven. Drivhusgruppen består p.t. af 
Mette, Ditte, Tine, Anne-Dorthe, Mik og 
Henrik og alle er velkomne. Vi vil senere 
på året præsentere et projekt med et 
permanent drivhus.  
  
På vegne af drivhusgruppen, Henrik 
 

 


