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Forsidebilledet viser den nyindrettede
hyggekrog ved hovedindgangen, hvor en
nyplantet vin forhåbentlig vil brede sige
med mange druer.

Dette 8. nummer af BakkehusNyt emmer af
optimisme, fornyelse og kreative tiltag.
Fordyb dig i artiklerne – og som altid:
Du er mere end velkommen, hvis du har lyst
til at hoppe med på vognen og engagere dig
som frivillig i haven, i receptionen, i caféen –
eller hvad med at starte et nyt aktivitetshold?
Der er masser af muligheder for at sætte dine
kompetencer i spil og blive en del af et netværk på Bakkehuset!

Formandsbetragtninger
Foreningen er, som bekendt,
ansvarlig for Bakkehusets aktiviteter. Rudersdal kommune stiller
venligt bygninger og havearealer
til rådighed for foreningen. Vi
har i lang tid arbejdet med mulighederne for at gøre båbe hus
og have mere brugervenlige for
medlemmerne (Se indretningsgruppens indlæg om
møblering mv).

Havens anvendelse

Haven er stor, men meget af den er vanskeligt tilgængelig, navnligt for dårligt gående. Vores ønsker
om ændringer af hus og have kræver aftaler med
kommunen, og vi vil løbende orientere om disse.
Med nyindretningen af dagligstuen bliver det lettere at gå ud af havedøren, så østterrassen forhåbentlig vil blive brugt mere.
Foreløbig har vi fået lov til på skrænten vest for
huset at plante det blommetræ, vi fik af konsulent
Morten Ronnenberg til indvielsen, og kastanjetræet, der var en del af Lions Ældrepris i 2018 øst
for huset. Det er lykkedes at få vejen op til den
sydlige P-plads asfalteret, og vi har fået mulighed
for at opfriske malingen på tehuset. Kommunen
har accepteret, at vi etablerer en petanquebane på
græsarealet ud til Strandvejen og fliser omkring
Lions Ældrepris’
kastanietræ,
placeret ved
opkørslen til
bagindgangen

tehuset, så der bliver mulighed for også at drikke
en kop kaffe dernede.

Parkering

Der kommer hele tiden flere besøgende på Bakkehuset. Det er godt, men giver også af og til parkeringsmæssige udfordringer. Vi har en invalideplads
og plads til 9 biler på P-pladsen ud for hovedindgangen. (Husk, at I risikerer bøder for parkering på
Bakkehavens areal.)
På P-pladsen rundt om lindetræet syd for bagindgangen med 12 pladser er der nu også blevet etableret en invalideplads. Vi må henvise til p-pladserne på havnen, når der er særlige arrangementer, og
vi opfordrer også til, at de, der har godt af at gå fra
havnearealet, tænker på at lade de dårligt gående
få mulighed for at parkere tæt på huset.

Den nyetablerede
invalideplads
ved bagindgangen

Vores Bakkehus
Det sker mere og mere sjældent, men somme tider
er der medlemmer og besøgende, der ikke er opmærksomme på, at der ikke længere er personale,
som sørger for alle mulige praktiske ting. Man kan
godt forvente at få svar på spørgsmål, men ikke
at blive serviceret, og de fleste af os har næppe en
mor, der kan rydde op efter os! Derfor: hvis der
er noget, du forventer, at andre skal tage sig af, så
overvej, om du ikke selv kan løse det. Rydde op,
fjerne ting, der er kommet til at flyde og tørre vand,
kaffe o.l. op.
Tænk på, at bortset fra huslederen og vores to caféansatte er alle, der i øvrigt har en funktion i huset,
frivillige, og du kan også give en hånd med en gang
imellem.
Anne Grete Swainson, formand
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Glæd jer til at
Bakkehuset
også bliver smukt
indvendigt

Efter Bakkehusets overgang til brugerstyre pr.
1. januar 2018 er det bestyrelsen for foreningen
Bakkehuset i Vedbæk, som i tæt samarbejde
med husleder Flemming Hagen Gregersen og
alle de frivillige sikrer, at Bakkehuset drives på
en økonomisk bæredygtig måde, så Bakkehuset
også i mange år fremover udgør et godt tilbud
for Rudersdals pensionister.
Foreningen har ansøgt The Velux Foundations om
midler til blandt andet forbedringer og moderniseringer i huset. Vi har, som nogle sikkert allerede
ved, fået bevilget ca. 165.000 kr. til forbedring af
lydforhold og fornyelse af forældet audiovisuelt
udstyr, hvilket vi er meget glade for.
Fortsættes næste side
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- fortsat fra side 3
Vi har nu erfaret, at det, forståeligt nok, er lidt
svært at få fondsmidler til alt, hvad man ønsker
sig, når foreningen selv råder over en vis kapital,
blandt andet startbeløbet på 400.000 kr. fra kommunen.

På den baggrund har foreningens Indretningsgruppe ansøgt bestyrelsen om midler til fornyelse
af møbler i stuerne og på parterreetagen (receptionen) i forbindelse med nyindretning af huset.
Som nævnt ovenfor har bestyrelsen besluttet at
anvende godt 170.000 kr. til dette formål.

Noget af fornyelsen er allerede gået i gang – især
på parterreetagen, hvor vi har prøvet os frem med
forskellige muligheder. I nær fremtid kommer der
til at ske flere større ændringer og forbedringer

Hvorfor skal der fornys?
Er det ikke godt nok, som det hele tiden
har været?

Nej, det er det ikke – hånden på hjertet – Bakkehusets møbler er i dag stærkt nedslidte af mange
menneskers brug gennem årtier og af manglende
vedligeholdelse. Desuden har de aldrig rigtig pas-

set til husets lidt herskabelige atmosfære. Det
falder der en del bemærkninger om fra folk udefra,
som besøger huset eller tænker på at leje det til
festligholdelse af en mærkedag. Huset ser så smukt
ud udefra, men det skuffer desværre noget, når
man kommer ind i det.

Hvordan sikrer vi, at pensionister, der ikke
allerede er medlemmer eller brugere, får lyst
til at blive det?

Det gør vi ved gradvist at få huset til at fremtræde
mere indbydende og levende. Vi stiler mod at få
huset til at virke mere gæstfrit og smukt med en
klassisk indretning, som matcher den skønne patriciervilla. Dermed vil vi motivere rigtig mange pensionister – både de yngre og de ældre - til at være
medlem af foreningen. Til at deltage i aktiviteter,
spise i caféen, drikke deres kaffe i huset, invitere
venner ind i huset, holde et foredrag, leje husets
lokaler til en fest og bruge huset med omgivelser i
større omfang end nu.
Mulighederne og en del af midlerne er der. De skal
bare udnyttes bedre, og, som nævnt, noget af det
er allerede sket. Det er en forudsætning, at de nye
møbler skal være smukke, gedigne, gode at sidde i
og lette at flytte.

Hvad er planerne?
Det nye
citrontræ i
vindfanget

Parterre (Reception):
Fastholdes med morgenmadscafè, nye, lette, runde
borde og nye Nanna Dietzel stole med læderhynder,
heraf nogle med armlæn, samt flytbare bordlamper. Vi har allerede anskaffet en bænk i vindfanget,
så de aktive kan sidde ned og tage deres løbesko
af og på med udsigt til det smukke citrontræ og til
vinplanten lige udenfor. Receptionisterne har fået
ny og bedre kontorstol. Trappen op til stuerne:
Slibning og lakering overvejes. Se nærmere beskrivelse andetsteds i BakkehusNyt!

Vitrinestuen:

De runde borde og fletstolene fra parterre caféen
kommer tilbage. Ovalt bord fra dagligstuen flyttes
til Vitrinestuen. Nuværende borde sprøjtelakeres
i en farve, som matcher de nye smukke stole. Der
sættes lette gardiner op for vinduerne mod vest.
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Nanna Ditzel stol

Den nye bænk i
vindfanget

Dagligstuen:

Øverste etage:

Nye Nanna Ditzel stole med læderhynder. Nuværende borde sprøjtelakeres. Overvejes: to mindre
sofaer og tre små bakkeborde til karnappen, så
udgangen til terrassen ikke længere blokeres, og
terrassen forhåbentlig bliver brugt mere. Belysning, akustik, lys, lyd, projektor, og musikmuligheder forbedres.

Her har frivillige ryddet op for et halvt års tid
siden, så huslederen har fået nyt kontor, og ”Græshytten” har fået et vinterlokale, så salget kan
foregå hele året. Vi er ved at finde en ny placering
til biblioteket.

Marmorstuen:

Nedslidte skabe, reoler og tæppe kasseres. Sofa
fjernes (flyttes?), belysning forbedres. De mindst
slidte af de nuværende stole placeres her rundt om
det nuværende bord. Nyt skab til opbevaring af
materiale.

Sydindgang:

Males, PH lampe fra karnappen i dagligstuen flyttes til den smukke trappe.

Som det ser ud i skrivende stund bliver der sat
gang i ”store nyindretning” i begyndelsen af juli,
hvor alle de nye stole bliver leveret. Vi glæder os,
det bliver spændende at komme rigtig i gang med
projekt indretning i løbet af de kommende måneder!
Indretningsgruppen:
Kristin Østergaard,
Anne Grete Swainson,
Flemming Hagen Gregersen,
Tove Melton

Billardstue:

Under overvejelse. Eventuelt også bordtennis?
Bogreoler? Udnyttes bedre.

Gennemgang fra syd til Vitrinestuen (og Caféen):
Bedre anvendelse af dette smukke rum overvejes.
Sammenhæng med terrassen.

Caféen:

Lys, lyd og video, mørklægningsgardiner. Rummet
byder på flere anvendelsesmuligheder.
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Bakkehusets café Antallet af frokostgæster i caféen stiger, og fra efteråret
tilbyder Bakkehuset flere af de populære fællesspisninger i
aftentimerne samt en ny café-uddannelse for frivillige.
Af Flemming
Hagen Gregersen,
husleder
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- i rivende udvikling
Spændende menuer
I løbet af det halvandet år, der nu er gået, siden
Bakkehuset blev brugerstyret, er antallet af gæster
til caféen vokset støt og roligt. Dagligt sørger det
dygtige personale, og et lille hold af trofaste og
flittige café-frivillige for, at der leveres god og nærende mad til overkommelige priser og med venlig
betjening.

Den smukke og vederkvægende udsigt over plænen, havnen, sundet og helt til Hven og det svenske
fastland er uomtvisteligt også et rigtig godt trækplaster, og mon ikke, der findes temmelig mange
restauratører, der ville give deres højre arm for at
have et etablissement, med samme topbeliggenhed
som Bakkehusets café?
			
Fortsættes på næste side
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- fortsat fra foregående side.

Frokost
Til hverdag kan man i dagtimerne købe et udvalg
af lune og kolde frokostretter. Det ved de fleste, og
sådan har det været i mange år.

Siden brugerstyringen blev indført, har der dog
været ekstra stor fokus den gode kvalitet, økologi
og bæredygtighed og samtidig respekt for den traditionelle madlavningskunst. Disse gode principper vil der blive holdt fast ved.
Ikke desto mindre skal der også være plads til at
udfordre det bestående og forsøge sig med nye og
spændende tiltag.

Bakkehusmiddag og Tapas

Allerede forrige vinter startede ”Påhitterne” - en
gruppe frivillige under Bakkehuset - de såkaldte
Bakkehusmiddage.
Arrangementerne, der har været afholdt med
jævne mellemrum, har budt på fællesspisning og
hyggeligt samvær i aftentimerne. Konceptet har

udviklet sig til en kæmpe succes og har givet en
heftig efterspørgsel på det antal billetter, der kan
sættes til salg fra gang til gang.

Andre kræfter har indbudt til musik, foredrag og
kunstarrangementer med tilhørende tapas, vinbar
og andre lækkerier. Disse arrangementer har også
været velbesøgt og for de flestes vedkommende,
udsolgt.

Mere mad

Alt i alt kan man konstatere at Rudersdals seniorer
ikke er kostfornægtere og gerne slår vejen forbi
Bakkehuset efter en bid brød. Det er vi utroligt
glade for, og derfor bliver der efter sommerferien
skruet op for antallet af fællesspisningsarrangementer. Der vil, traditionen tro, være tre Bakkehusmiddage i løbet af efteråret, og som noget nyt,
introduceres et koncept, som vi med et glimt i øjet
har valgt at kalde ”Husmandskost i Whiskybæltet.” Sidstnævnte byder på god, almindelig, dansk
aftensmad og en dessert til kun 75 kr.
Se det samlede program for de kommende fællesspisningsarrangementer på næste side.

Bliv frivillig i Bakkehusets Café og få en mini-caféuddannelse

Kunne du tænke dig at blive frivillig og arbejde nogle
timer om ugen i Bakkehusets skønne café, så får du nu
mulighed for at deltage i vores nye mini-uddannelse
for café-frivillige. Uddannelsen foregår i mindre grupper og giver dig et godt kendskab køkkenets og caféens
mange funktioner. Du vil også blive undervist i fødevarehygiejne og i at tilberede og anrette mad.

Uddannelsen består af tre eftermiddagslektioner af
hver tre timers varighed. Alle lektioner afsluttes med
fællesspisning og hyggeligt samvær. Underviserne er
huslederen og caféens fastansatte personale. Der optages maksimalt 6 kursister på hvert hold.

Nye interesserede kan allerede nu melde sig til et af
holdene hos:
Køkkenleder Inga-Lill Johnsen, injo@rudersdal.dk
Husleder Flemming Hagen Gregersen, flemg@ruderdal.dk
Første hold:
Tirsdag 28. august 2019, kl. 14.30 - 17.30
Tirsdag 3. september 2019, kl. 14.30 - 17.30
Torsdag 5. september 2019, kl. 14.30 - 17.30
Andet hold:
Tirsdag 29. oktober 2019, kl. 14.30 - 17.30
Tirsdag 5. november 2019, kl. 14.30 - 17.30
Torsdag 7. november 2019, kl. 14.30 -17.30
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Fællesspisning i Bakkehusets café
Arrangementsgruppen Påhitterne og Bakkehusets café præsenterer
kommende fællesspisningsarrangementer i Bakkehusets café:
Arr.
Husmandskost i Whiskybæltet
Dato: 27. juni 2019 - kl. 17.30 – 20.00
Menu: Stegt Flæsk m. persillesovs + Jordbær med fløde

Arr.
Husmandskost i Whiskybæltet
Dato: 27. august 2019 - kl. 17.30 – 20.00
Menu: Frikadeller med kartofler, skysauce, surt og sødt + Abrikos Trifli

Arr.
Bakkehusmiddag
Dato 17. september 2019 - kl. 18.00 – 21.00
Menu: Skinke med kartofler, grøntsager og brunet smør + Is Coupe Danmark
Arr.
Husmandskost i Whiskybæltet
Dato: 1. oktober 2019 - kl. 17.30 – 20.00
Menu: Grydekylling m. kartofler, skysauce, surt og sødt + Fløderand

Arr.
Bakkehusmiddag
Dato: 24. oktober 2019 - kl. 18.00 – 21.00
Menu: Dampet laks med rodfrugter og sauce hollandaise + Citronfromage
Arr.
Specialarrangement*)
Dato: 10. november 2019 (Mortensaften) - kl. 18.00 – 21.00
Menu: Mortensand + Æblekage

Arr.
Bakkehusmiddag
Dato: 3. december 2019 - kl. 18.00 – 21.00
Menu: Osso Buco med kartoffelmos og gremolata + Risalamande m. Amarena kirsebær
Billetter til Bakkehusmiddag sælges i Bakkehusets reception.
Forsalget starter 14 dage før det kommende arrangement kl. 10.00 om formiddagen.
Pris kr. 100,- for medlemmer. Kr. 125,- for ikke-medlemmer
Max. 4 billetter pr. person.
Billetter til Husmandskost i Whiskybæltet købes i Bakkehusets café
Billetslaget starter 14 dage for det kommende arrangement.
Pris kr. 75,- for medlemmer. Kr. 100,- for ikke-medlemmer
Max. 2 billetter pr. person.

*) Forsalg og pris i forbindelse med Mortensaften annonceres på et senere tidspunkt.
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Øvrige arrangementer på Bakkehuset
Musikmøde torsdag 27. juni 2019, kl. 19.00
I forlængelse af jazz- og Bossa Nova koncerten i
april indkalder vi til møde for musikinteresserede, der selv spiller et instrument eller har spillet tidligere. Vi byder på et glas vin og et stykke
brød. Tilmeld dig i receptionen senest 20. juni.

Sommerfest & Loppemarked
Søndag 1. september 2019. Gratis adgang. Alle er
velkomne. Besøg Bakkehusets hjemmeside for
nærmere information.

Slum, sammenhold og sæbe Fotofortælling fra Røde Kors i Kenya
Torsdag 12. september 2019, kl. 15.00-16.30
Søs Stadil, frivillig i Røde Kors, fortæller i billeder om sin studietur til Kenyas slumkvarterer
og om Røde Kors’ arbejde for de fattigste.
Billetpris 25 kr. for medlemmer, 50 kr. for
gæster inkl. kaffe og kage.
Billetsalg fra torsdag 22. august.
Jeg gik Catwalk for Coco Chanel
Torsdag 10. oktober 2019, kl. 19.00-20.30
Karen Høeg, tidligere husmannequin hos Coco
Chanel fortæller om sin tid hos ”Mademoiselle”,
haute couturens førstedame.
Billetpris 75 kr. for medlemmer og 100 kr. for
gæster, inkl. en let anretning og et glas vin.
Billetsalg fra torsdag 26. september.
Senior Shop
Torsdag 17. oktober 2019, kl. 13.00-15.00
Billetpris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for
gæster, inkl. et glas vin, kaffe og kage
Billetsalg fra torsdag 3. oktober.

Foredragsrække 5 tirsdage i september og
oktober - 5 Malere og deres mesterværker
præsenteret af Rubi Cardel Gertsen,
cand. mag. Ph.d.

Leonardo da Vinci (1452-1519)
Tirsdag 3. september 2019, kl. 10.30-12.00
Tilmelding i receptionen fra tirsdag 20. august.
Billetpris for ikke medlemmer er 25 kr.

Michelangelo Merisi da Caravaggio
(1571-1610)
Tirsdag 17. september 2019, kl. 10.30-12.00
Tilmelding i receptionen fra tirsdag 3. september.
Billetpris for ikke medlemmer er 25 kr.

Francisco Goya (1746-1828)
Tirsdag 1. oktober 2019, kl. 10.30-12.00
Tilmelding i receptionen fra tirsdag 17. september.
Billetpris for ikke medlemmer er 25 kr.
Elisabeth Jericau Bauman (1819-1881)
Tirsdag 15. oktober 2019, kl. 10.30-12.00
Tilmelding i receptionen fra tirsdag 1. oktober.
Billetpris for ikke medlemmer er 25 kr.

Gustav Klimt (1862-1918)
Tirsdag 29. oktober 2019, kl. 10.30-12.00
Tilmelding i receptionen fra tirsdag 15. oktober.
Billetpris for ikke medlemmer er 25 kr.
Rundvisninger
Nye brugere og andre interesserede kan få en
guidet rundvisning i Bakkehuset. Vi mødes kl.
11.00 i receptionen. Efter rundvisningen kan
du købe noget at spise eller drikke i caféen,
Bakkehuset byder på en kop te eller kaffe.
Onsdag 28. august 2019
Onsdag 25. september 2019
Onsdag 30. oktober 2019
I juli måned er der ingen rundvisning!
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Receptionen – nu mere imødekommende
Fra marts i år
har receptionen
gradvist ændret
udseende. Det
store skrivebord
er blevet erstattet
af et mindre iøjnefaldende skrivebord, og lokalet er
blevet omdannet til café med ’høflig selvbetjening’.
Det er blevet meget positivt modtaget, og der er
god gang i butikken de fleste formiddage.
Vi har indført et billetsystem for dem, der ønsker
special-drikke, f.eks. latte, cappuccino, kakao, som
kun kan fås i caféen på 1. sal. De køber en billet
til 12,00 kr. i receptionen og går op og tanker den
drik, de ønsker, samtidig med at de afleverer billetten ved kassen i caféen. Det sparer café-personalet
for at skulle afbryde deres arbejde ved gryderne,
men – indrømmet – det har måske ikke været lige
bekvemt for alle. Dog er langt de fleste brugere nu
helt fortrolige med den nye ordning. Det er helt

legalt at købe flere billetter ad gangen, således at
man kan undgå for mange ture op og ned ad trapperne.

Hvad receptionisterne angår, så er vi nu to ad
gangen på arbejde fra kl. 08.45 til kl. 13.00, således
at der altid vil være en person til at assistere ved
cafébordene, mens den anden vil kunne betjene
billetsalg og andre servicefunktioner.
Vi håber, at alle Bakkehusets brugere fortsat vil
synes godt om ordningen, og vi modtager gerne
både ros og ris. Parterre-caféens nye møbler er
beskrevet andetsteds i dette nummer.
Hanne Ellemann – tovholder for receptionen

Bakkehuset - lidt af en succes
I første halvår 2019 har vi haft ca. 450 betalende
medlemmer. Det er vi både glade for og også lidt
stolte over. Når der er så mange medlemmer, må vi
jo gøre noget rigtigt! Vi kan selvfølgelig altid blive
bedre, og vi hører gerne, hvis du har forslag af enhver art, som kan gøre Bakkehuset endnu bedre.
Når dette læses, er sidste frist for betaling af
kontingent for 2. halvår 2019 overskredet. Så du
har forhåbentlig betalt? Ellers kan du naturligvis
stadig nå det. Du kan gøre det på følgende måder,
hvoraf vi foretrækker de to første:
1. Lav en bankoverførsel fra din netbank til
foreningens konto 5012 1499730
2. Betal med MobilePay til telefonnummer
56461 (der skal kun være fem cifre)

Tildeling af pladser på hold foregår som beskrevet i
den udsendte informationsskrivelse samtidig med
opkrævningen for 2. halvår 2019.

Som du måske har set i forbindelse med generalforsamlingen, endte økonomien i vores første år som
brugerstyret aktivitetscenter med et lille overskud.
Det er rigtig dejligt, for det betyder, at vi med ro i
sindet kan tillade os at bruge lidt af den startkapital på 400.000 kr., som kommunen bidrog med. Vi
vil bruge nogle penge på at gøre vores dagligstuer
mere tillokkende, således at flere får lyst til at leje
huset til private mærkedage. Der kommer nye
møbler, nyt lydsystem og en forbedret akustik. Det
bliver simpelthen dejligere lokaler at opholde sig i.
Se artikel andetsteds i bladet.
Poul Erik Andersen - kasserer

3. Betal med Dankort i receptionen
4. Betal kontant i receptionen
I de to sidste tilfælde bedes du sikre dig, at din betaling bliver noteret af receptionisten på det dertil
indrettede skema.
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Mangler du et kor at være leder for?

Bakk’hus con Amore søger
ny pianist og korleder
Bakkehuset har et kvindekor, Bakk´hus con Amore, med
en halv snes medlemmer, som i seks år har sunget sammen
en gang om ugen og underholdt ved forskellige lejligheder
i Bakkehuset, i Nærum Kirke, ved julearrangementer og
hos Visens Venner. Vores répertoire spænder fra Andrew
Sisters, over Elvis Presley, Beatles og Abba til Poul Henningsen. Vi har ofte fællessange indlagt i vores programmer.
Vi vil gerne udvide både koret, måske til et blandet kor, og
repertoiret, eventuelt med noget lettere klassisk.
Nu er der desværre sket det, at vi står uden pianist/korleder.
Hvis du har mod på at blive vores nye pianist/korleder,
hører vi meget gerne fra dig.

Ring eller send en sms til 3066 1662, send en mail til
mette@madammangor.dk eller læg en besked i Bakkehusets
reception.
Bakkehusets Aftenbridgeklub søger nye faste par samt ad-hoc
stedfortrædere - øvede eller let øvede - onsdag aftener
kl. 18.50 - 22.30 i Bakkehuset. Se mere på plakaten i receptionen.

Nyt ansigt i Bakkehuset
Henning Olesen er for nyligt startet
som seniorjobber i Bakkehuset.
Henning er 62 år og bosat i Birkerød.

Henning stoppede for få år siden hos
DFDS, hvor han i mange år har arbejdet med service og kundebetjening.

På det seneste har han været selvstændig – men nu har
Bakkehuset været heldige at få ham ansat i seniorjobordningen frem til december 2020.

Henning er i huset 4 dage om ugen, hvor han hjælper med
forskellige, forefaldende opgaver. Yderligere arbejder han
en dag om ugen i administrationscentret i Birkerød.
Mange medlemmer har allerede mødt ham og fået hjælp
og vejledning eller blot en god sludder.
Vi byder Henning hjerteligt velkommen i Bakkehuset og
ser frem til et godt samarbejde i de næste halvandet år.
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Er du pensioneret
elektriker/elektroinstallatør,
maler – eller er du ”bare”
handyman?

Savner du ind imellem at kunne bruge
dine praktiske kompetencer – noget at
rive i – inde som ude? Så er du måske
den frivillige, Bakkehuset har brug for,
til specifikke forefaldende opgaver.
Henvend dig til husleder Flemming
Hagen Gregersen, så kan vi sammen
finde ud af, om det er noget for dig.

Bestyrelsesmedlemmer
Anne Grete Swainson, formand
Ole Nielsen, næstformand
Poul Erik Andersen, kasserer
Dorrit Lund
Erling Reesbøll
Inger Skat Kaplan
Per Kruse
Pia Kønigsfeldt
Svend Blankholm

Husleder:
Flemming Hagen Gregersen

Redaktion og layout:
Tove Melton og Erling Reesbøll.
Kommunikationsgruppn

Næste nummer af BakkehusNyt
udkommer november 2019

Vedbæk Strandvej 373
2950 Vedbæk
Tlf. 4611 1580
bakkehuset@bakkehuset2950.dk
www.bakkehuset2950.dk

