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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 16. august 
Onsdag d. 14. september 
Torsdag d. 6. oktober 
Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
Tirsdag d. 30. august 
Onsdag d. 28. september 
Torsdag d. 27. oktober 
Mand. d. 21. november 
Tirsdag d. 20. december 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
20-21. aug. Bakke weekend/Stgr. 1 
Lørd. D. 27. august Hus 10 
Lørd/sønd. 20.-21. august Trivselsweekend 
Lørd. /sønd. 10.-11. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 18. september Opsamling 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
Lørd. D. 1. oktober Hus 8 
Lørd. D. 5. november Hus 4 
Sønd. d. 27. november /Stgr. 2 
Sønd. d. 6. november Hus 20 
Sønd. d. 11. decemner/Stgr. 3 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Nytårsfest stamgruppe 4 
2012: 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
Den 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalenderen  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
 

Rengøring sønd. d. 21. august kl. 10 
Stamgruppe 1 
Kim + Frederik 
Henrik + Sigurd 
Ole E P + Anton 
Arne + Kristian 
Lise  
Mette 
Judith + Jacob 
Brigitte + Sofia 
Lotte (1) 
 
 
Fødselsdage: 
Hans fylder 46 år mand. d. 15. august 
 

 
 
Tillykke 
 
Kære bofæller, 
 
Så er det ved at være tid til at melde dig til 
trivselslørdag. Jeg har vedhæftet invitationen, 
så du kan tænke over nedenstående og  i ro 
og mag kan læse invitationen derhjemme, 
inden du krydser dig af på skemaet i 
fælleshuset senest søndag d 14 august. Du 
skal ikke tilmelde dig på skemaet i mailen, det 
kommer kun med fordi det er en del af 
dokumentet � 
 
Nedenstående er: 
Vi mangler rekvisitter, og hvis du er den 
heldige ejer af en parasol & fod, et surfbræt, 
en hængekøje, store, grønne planter eller 
andet der kan føre os ind på en solbeskinnet 
strand i Brasilien, må du meget gerne 
kontakte Brigitte eller Lotte hurtigst muligt.  
 
Er du en kreativ sjæl, der kan lide at lave pynt 
og dekorerer lokaler, vil vi også meget gerne 
høre fra dig.  
 
Mvh  
Stamgruppe 1  
 



 2

 
Invitation til trivselslørdag den 20. 
august 
På dagen vil vi bringe dig en tur til det 
farverige, rytmiske Brasilien, hvor du kan 
lære at danse samba, spille på trommer, sy 
karnevalskostumer og dyrke kampdansen 
capoeira. Til dette har vi hyret professionelle 
instruktører, der også vil fortælle os historier 
om Brasilien. 
Morgenmaden indtages hjemme inden 
klokken 9.30, hvor du skal møde op i 
fælleshuset, gerne iført tøj der henleder 
tankerne til karneval eller en glad dag på en 
kridhvid brasiliansk strand  

   
løst tøj er at foretrække hvis du på forhånd 
ved,  
 

 
at du vil dyrke capoeira  
 

 
Inden aftensmaden er det tid til den store 
parade. 
 
Der kommer en kok og laver brasiliansk 
aftensmad, hertil skal du selv medbringe 
drikkevarer.  Frokosten består af det store tag 
selv bord, hvor alle medbringer en lille ret. 
Mere om dette følger. 
 
Vi glæder os til at se dig.  
Stamgruppe 1 
 
 

Trivselsweekend: Frokosten om 
lørdagen, den 20. august. 
  
Alle bedes komme med en ret til en fælles 
buffet. I kan lave noget hver for sig, men I 
kunne også gå sammen i fyrgrupperne og 
lave noget i fællesskab. 
Det kunne sagtens være noget der passer til 
weekendens tema, dvs. noget á la noget 
brasiliansk. Til inspiration sender vi her et par 
links til brasilianske opskrifter: 
http://www.dk-
kogebogen.dk/opskrift2/land/land-
2.php?id=27http://www.dr.dk/Mad/Generelle_
artikler/0407113013.htm 
Men husk at I i princippet kun skal have mad 
med til det antal personer I selv er - og altså 
ikke skal medbringe mad til hele banden.  
Meld venligst tilbage til mig på hus15@bf-
bakken.dk - eller læg en seddel i min 
postkasse. Så sørger jeg for 
mangfoldigheden.  
Vi glæder os både til frokosten og til 
weekenden! 
Kærlig hilsen - på stamgruppens vegne 
Mette (15) 
 
 
 
Arbejds weekend den 
 
Kære Bofæller. 
  
Så har Vedligeholdelsesudvalget trukket i 
arbejdstøjet igen efter sommerferien. Vedlagt 
kan du dels se de opgaver, som vi pt. 
påtænker, at vi skal arbejde med samt 
oversigten over, hvem, der har lagt hvor 
mange dage hvornår. Det kan jo ikke 
udelukkes, at der er sneges sig fejl ind, så lad 
mig endelig høre, hvis du mener, der er fejl. 
  
Tilmeldningsskemaet er hængt op på tavlen, 
så I kan skrive jer på. Husk I skal skrive jer på 
med navn ud for hver t hus - ikke kun en 
antal;) 
  
På udvalgets vegne, 
Mik 
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Tænk 
Jeg har overtaget at oplyse om Tænks 
testresultater fra Anne-Dorthe. Det vil jeg 
gøre ved at skrive hvilke tests Tænk har 
gennemført – så kan bofæller der ønsker at 
se nærmere på resultaterne selv kigge i 
bladet som vil (og skal) stå i tidsskriftholderen 
over postkasserne eller man kan gå ind på 
Tænks hjemmeside hvor resultaterne også 
findes. 
 
Tænk nr. 117, juni 2011: Soveposer, 
Videokameraer, Løbe-T-shirts, 
Cykelhjelme og Klapvogne 
Tænk nr. 118, juli 2011: Børnecykler, Jeans, 
Autostole, Stegepander og Solcreme 
 
Som nævnt står papirudgaven af bladet oven 
over postkasserne i fælleshuset. 
 
Hvis nogen foretrækker at se resultaterne på 
Tænks hjemmeside, går man ind på 
www.taenk.dk 
Og skriver 362015 i feltet ’brugernavn og 
3050 i feltet ’password’. 
 
De bedste hilsner 
Mette (15) 
 
 
 
Åbenheden i de nye GEF-
opkrævninger? 
Vi synes det er meget fint – og prof - med de 
nye GEF-fakturarer. Vi er dog overraskede 
over at det gamle GEF-regneark ikke 
samtidigt følger med ud sammen med 
fakturaen. Vi synes det er vigtigt at vi alle 
sammen kan se og danne os et overblik over 
samtlige huses GEF-indbetalinger sådan som 
vi kunne med de gamle regneark. Vi synes at 
det er vigtigt i et demokrati som vores, at vi 
har en åbenhed omkring de fælles sager, og 
særligt i pengesager er denne åbenhed vigtig 
at fastholde. Lukkethed omkring fællessager, 
herunder pengesager, risikerer at føre til 
spekulationer og uigennemskuelige 
beslutninger, og det synes vi at vi skal 
forsøge at undgå – så vidt muligt. Med det 
nye ’system’ bliver GEF-betalingerne en sag 
mellem kassereren og det enkelte hus, i 
stedet for en sag mellem alle bofæller. Lad os 
fastholde åbenheden og det fælles der hvor vi 
kan; det er efter vores opfattelse 

bofællesskabets styrke Man kunne sagtens 
nøjes med at lægge regnearket med alle 
GEF-indbetalingerne ud på hjemmesiden 
sammen med de øvrige regnskaber – det 
skal bare være tilgængeligt for alle på en eller 
anden måde. 
Mange hilsner 
Jørgen og Mette (hus 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


