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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalenderen  
Husk at give mig en mail eller en seddel, 
hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det 
selvfølgelig også skrives på kalenderen i 
fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
2010: 
Torsdag d. 14. januar 
Mandag d. 8. februar 
Tirsdag d. 9. marts 
Onsdag d. 7. april 
Onsdag d. 5. maj 
Torsdag d. 3. juni  
 
Fællesmøder: 
2010: 
Torsdag d. 28. januar 
Mandag d. 22. februar 
Tirsdag den 23. marts 
Onsdag den 19. maj 
Torsdag den 17. juni 
 
Generalforsamling 2010: 
Fredag den 23. april 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd./sønd 16.-17. januar Hus 13 
Onsd. d. 20. januar afholdes møde m. 
Bedsteforældre for Asyl kl. 12-15 Hus 19 
Lørd. D. 23. januar Hus 2 
Sønd. d. 14. februar Fastelavn stamgr. 4 
Lørd. D. 27. februar Hus 9 
Arbejds weekend 17/18, april stamgr, 5 
Lørd, d. 24. april Hus 25 Danse aften 
Lørd./sønd. 1-2. maj Hus 3 
Konfirmationer: Hus 3,8,9,14,26A 
1+2.og 7. maj, 8+9. maj, 13+15. maj 
Skt. Hans stamgruppe 6 
Lørd. D. 2. oktober Hus 9 
 
 
 
 

Rengøring søndag d. 17. jan. kl. 10 
Stamgruppe 4 
Lene (14) + Marie + Jakob 
Ilse + Morten + Katrine 
Gerda 
Grete  
Flemming 
David + Simon 
Søren + Johanna 
Dan  
 
 
 
Fødselsdage: 
Hanne J. fylder 68 år tirsd. D. 12. januar 
Søren (G) fylder 37 år torsd. D. 14. januar 
Kristian H. fylder 19 år mand. D. 18. januar 
 

 
 
TILLYKKE 
 
 
Rengøring næste weekend. 
 
Da vi holder barnedåb for Jens og Trines 
William på søndag håber vi det er muligt at 
det meste af rengøringen kan overstås i løbet 
af lørdagen. Vi regner med at dække borde 
m.m. allerede lørdag ved middagstid og om 
søndagen er der gang i køkkenet fra om 
morgenen.  
På forhånd tak 
Erik  
 
 
Kære bofæller  

Jeg går til Ragnarock - en teatergruppe på 
baunebjerg - og til årets forestilling skal jeg 
bruge en stumtjener som jeg kan bære! Er 
der nogen som har en jeg kan låne?? 
Jeg skal bruge den fra 29. maj til 3. juni. 
 
Kærlig hilsen og godt nytår fra Esther!  
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Nattog til Lissabon savnes 
  
Ja - hvem ville ikke gerne stige på nattoget til 
Lissabon for tiden? Kan man ikke det, kan 
man få en skøn oplevelse ved at læse bogen 
af samme navn. Vi har lånt vores ex ud til 
glade bofæller, så vidt vi husker. Og nu vil 
andre tørstende bofæller gerne kaste sig ind i 
den - så vi modtager den gerne retur. Vi kan 
bare ikke lige huske, hvem der lånte... 
  
Mange hilsner 
  
Helge og Anne-Dorthe 
 
 
 
Tag dit tøj i fælleshuset 
  
Jeg har i dag sat en pose med uafhentet tøj 
fra fællesshuset til Hanne og Oles datter. 
Men der er mere tøj endnu, som ser 
uafhentet ud. Noget er vist kommet 
nytårsaften. Tjek bl.a. følgende ud i entreen 
- et par sorte herrejakker, og en fløjsjakke i 
mørkeblå (det er ved at blive moderne igen!) 
- en stor ulden beige-agtig sweater 
- studenterhuer (!) 
- en tenson-vindjakke 
- en lille damehat eller -krave 
- et sort-hvidt dametørklæde 
- en lyserød Bell cykelhjem str. lille pige 
- mm 
  
I vaskerummet har jeg desuden sat en pose 
med et par blå Viking gummistøvler + en 
hellang blå badekåbe i fleece. Der er også 
diverse sokker, lagner og et koksgråt 
hovedpudebetræk, som ser ud til at mangle 
ejerkvinder og -mænd.  
  
Mange hilsner 
  
Anne-Dorthe 
 
 
Redskaber til rengøring 
  
Vi kender det sikkert allesammen. 
Søndagsrengøring og hov ! - så var der 
hverken koste eller mopper. Det er mærkeligt, 
som rengøringsredskaber fra fælleshuset 

nogen gange hopper gennem Strædet og 
hjem i husene. Og det mest irriterende er 
selvføglelig, når de ikke hopper tilbage igen. 
Lotte 3, som køber rengøringsting hjem, ser 
nogen gange ud som om, hun tror, vi spiller 
golf eller rundbold med skafterne, siden de 
forsvinder, knækker osv.  
  
Jeg har en fornemmelse af, at mange kunne 
bruge en ordenlig moppe i privaten. 
Spørgsmålet er, om vi, fx med hjælp fra Lotte 
3, kunne lave en samlet bestilling, hvor hvert 
hus kunne bestille et sæt eller to i ordentlig 
kvalitet plus nogle ekstra til fælleshuset. Og 
indtil da kan man faktisk købe sig et sæt i den 
lokale Brugs!  
  
Rengøringsglade Ruth fra hus 9 
 
 
Mulighed for boligbytte ! 
 
Vi er en familie på 4 som gerne vil flytte til 
Bakken 
 
Vi har en dejlig femværelses 1 sals 
villalejlighed på 98 m2 i Hellerup, i et delt to-
familieshus. Huset er i bygget i 1937 og er i 
god stand. Huset ligger på lukket villa vej nær 
S-station (3 min til fods) og bibliotek. Fra 
lejligheden er en flot udsigt og et flot 
lysindfald. Lejligheden er nyistandsat. Med til 
lejligheden hører havestykke og del af 
kælder.   
 
Tag kontakt til os hvis du/I er interesseret og 
evt. vil se lejligheden. (miksr@hum.ku.dk)  
eller Mette i hus 15 
 
Med venlig Mikkel Sørensen & Charlotte 
Hjortkjær 
 
 
 
Skal vi snart kompostere? 
  
Hvem ejer den kompostbeholder der står bag 
hestestalden.  
Jeg vil gerne være med til at få gang i nogle 
komposteringsforsøg. 
  
Hilsen Suzan 
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Skal vi cha cha cha? 
  
Bemærk opslag i fælleshuset om cha cha cha 
eftermiddag.  
  
Jeg satser på at kunne instruere i de basale 
trin og nogle variationer 
  
Skriv jer på - også gerne til nogle af de små 
opgaver i forbindelse med eftermiddagen. 
  
Måske kan det være opvarmning til noget 
prof. instruktion senere. 
  
Hilsen Suzan 
 
 
 
Kniv med skæfte fra fælleshuset 
 
Denne kniv har jeg fået overdraget efter 
nytårsaften, men det er ikke min. 
Kan afhentes i hus 16. 
 
Kh Flemming 
 

 

1: 
Aviser 
Jeg kører overskydende aviser på genbrug - 
MEN: Så er der altså INGEN  
som må lægge flere aviser i - for SÅ BLIVER 
CONTAINERNE IKKE TØMT! Husk  
det nu - lad være med at være ligge aviser i 
indtil at containerne er blevet tømt! 
 
2: 
Tagbøjler 
Min tagbøjler er forsvundet fra vores skur. De 
er af mærket Thule og er beregnet til biler 
med tagræling. Jeg kan ikke huske om der er 
nogen som har lånt dem - i så flad vil jeg 
gerne have dem tilbage. 
 
Mvh Morten 
 
 
 
Bakkens fårespegepølse 
Big Mamma levede ikke forgæves! Hun er nu 
til salg i bidder i form af dejlig spegepølse à 
ca. 850 g til prisen 150,- pr. stk. Henvend jer 
til Torben 18. 
Fåregruppen 
 
 

 
Claude med frue 


