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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 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: 
Tirsdag d. 12. maj 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2020:  
Tirsdag d. 26. maj – virtuelt/fysisk 
Onsdag d. 17. juni 
 
GF 2020 
11.juni via Microsoft Teams 
 
2020 – bookninger: 
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. d. 13. marts hus 14 
Lørd/sønd. d. 24. og 25. april hus 8 
Lørd/sønd. d. 2. og 3. juli hus 10 
 
Rengøring søndag med stamgruppe 1: 
Lotte, Hus 4  
Torben, Hus 10  
Hanne og Morten, Hus 12  
Lene og Marie, Hus 14  
Jørgen, Hus 17  
Torben, Hus 19  
Christian og Bjørk, Hus 21  
Sara og Sebastian, Hus 23  
Søren, Hus 26st  
 
Fødselsdage på Bakken:  
Onsdag den 13. maj fylder Flemming 74 år 
og fredag den 15. maj fylder Sara 39 år. 
I ønskes begge en dejlig fødselsdag. Til 
lykke. 

 
Hestenyt 
Lige nu overnatter hestene ikke i stalden, 
men på marken, fordi det blæser lidt mere 
derude og det holder mitterne væk. 
 
Store-fåreklippe-dag 
I dag kom fåreklipperen fra New Zealand forbi 
og fårene måtte smide pelsen, selvom det 
måske netop nu er tid til pels i den 
kommende uge, hvor temperaturen falder 
drastisk! 
Jakob 25 har taget nogle dejlige fotos, som 
ligger på Facebook.  
Her kommer et par af gode ’shoots’. 
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Træning på Bakken 
Aldrig har vi været så ’fitte’ som nu, hvor 
Søren tilbyder outdoor fitness på Bakken.  
For jer, som ikke er på Facebook, hvor 
træningen annonceres, kom og spørg, 
hvornår næste træning finder sted, så I kan 
være med.  
Det er vildt hyggeligt – og hårdt ;) 
 

 
 
 
 


