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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
Kalendere og mail  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Onsdag 8/2 
Bestyrelsesmøde om regnskab/budget: 28/2 
Torsdag 8/3 – godkendelse af færdigt regnskab 
for 2011 
Torsdag 12/4 
Mandag 7/5 
Onsdag 6/6 
Torsdag 16/8 
Mandag 10/9 
Tirsdag 9/10 
Onsdag 14/11 
 
 
Fællesmøder: 
Tirsdag 17/1 
Fællesmøde 22/2 
Torsdag 22/3 
Generalforsamling: torsdag 19/4 - dagsorden 
med revideret regnskab skal ud senest 29/3 
Mandag 21/5 
Onsdag 20/6 
Torsdag 30/8 
Mandag 24/9 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Lørd. D. 18. februar Hus 10 
Sønd. 19. februar Fastelavn 
Lørd. D. 25. februar Hus 10 
Sønd. d. 11. marts Arbejdssøndag 
Lørd/sønd d. 17.-18. marts Hus 7 
Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 
Lørd. D. 21. april 2012 Hus 14 
Lørd. D. 21. – 22. april Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. april Opfølgning 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
D. 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
D. 12.-13. maj Hus 12 Konfirmation 
Lørd. D. 19. maj Hus 26 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
Lørd. D. 9. juni 2012 Hus 7 
Lørd. D. 23. juni Sct. Hans 

Lørd. D. 25.-26. august Bakkeweekend 
Lørd. 15.-16. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag 
Sønd. d. 2. december 1. Advent 
Sønd. d. 16. december 3. Advent 
Onsd. d. 26. december Hus 4 
 
 
Rengøring sønd d. 22. jan. kl. 10 
Stamgruppe 3 
 
Inge + Ditte 
Lotte 1 + Kristoffer 
Hanne J 
Judith 
Kim + Sara 
Helge + Emilie 
Erik 
Søren + Johanna 
 
 
 
Fødselsdage: 
Hanne J. fyldte 70 år d. 12. januar 
Søren (26) fyldte 39 år lørd. d. 14. januar 
Kristian (K) fylder 21 år onsd. d. 18. januar 
Bo fylder 46 år fred. D. 20. januar 
Mik fylder 56 år lørd. D. 21. januar  
 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Mistet Vaskekort 
Vores vaskekort er væk. 
Det var nyt og helt uden identifikation 
Alligevel - hvis nogen har set det..... 
Steffen - Hus 20 
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 Broen er det kunstige liv –  
           Afgrunden er livet selv.”    – Tolstoj. 

 
Kære Bofæller. 
Tiden går, og jeg bliver 60 år d. 29.januar 
2012 og sædvanen tro er jeg igen på kursus i 
Tyskland. 
Derfor inviterer jeg jer først til en 
fredagsspisning fredag, d. 24.febr. Kl.18.30, 
hvor jeg vil byde på desserten og et anker øl,  
Sange, sjove indfald, digte eller fællesdanse 
er velkomne. 
Mange kærlige hilsner 
David 
 
 
 
Kære bofæller. 

Da jeg er på udkig efter noget arbejde, og har 
prøvet mange forskellige steder uden held, vil 
jeg høre jer! Hvis i mangler nogen til at 
servere/rydde af til fødselsdage, fester eller 
konfirmationer må I meget gerne kontakte 
mig. Både hvis der er fester i fælleshuset eller 
hvis I kender nogen uden for Bakken, fx 
familie eller venner, som skal bruge noget 
hjælp. Hvis der skal flere til end een person, 
kan jeg sagtens medbringe nogle veninder.  

Ring til mig på mobil – 23473290, eller kig 
forbi i hus 9. 

Hilsen Martine. 

 

 

Hus1 
Kære bofæller, 
  
Vi har nu aftalt med MIK, at han vil kontakte 
folk på ventelisten i løbet af næste uge. 
Vores hus koster kr 3.350.000 ,-  
Evt interesserede kan rette henvendelse til 
Bo. 
  
God søndag. 
Bo og Lotte 
 

Glemt tøj 
  
Jeg har ryddet op i vaskerummet og samlet 
en del tøj, som har ligget fremme den sidste 
uge. Nu er de båret tilbage i vaskerummet, og 
jeg vil snart donere det til Blå Kors. 
  
Kh 
  
Anne-Dorthe 
  
  
 
Jordskokker 
  
Kære Bofæller. I køkkenhaverne i  nordenden 
har jeg plantet en del jordskokke-planter. 
Tanken er, at nogle af dem også kan være til 
fælles brug fx fællesspisning. Dem, jeg har 
plantet, står bagest i de jordlodder, der er 
tættest på hus 1-3, og rækken står parallelt 
med hækkene i Holgers Huse. Der er både 
små nyplantede planter, og der er gamle 
planter, hvor der bør være jordskokker 
endnu. De kan kendes ved, at jeg har ladet 
de høje stængler står.  
  
Hvis I vil bruge nogen, er i mere end 
velkomne til at gå ud og grave op. Man tager 
langt de fleste og største  jordskokker af, og 
planter resten ned i hullet og stamper til med 
lidt jord. Så skulle der gerne være skokker 
igen næste år. Hvis man renser en hel plante, 
er det smart at knække stænglerne af 
bagefter, så man kan se, at der er ikke er 
mere at hente under denne plante.   
  
Kh Anne-Dorthe 
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Det gode liv på Bakken 
Cafearrangement søndag den 22. januar klokken 14 – 17 

 
Anledningen til cafearrangementet er den igangværende diskussion om at tiltrække 
børnefamilier. Der er allerede nævnt mange initiativer og mulige forandringer i 
vaner. Bakkearrangementer, fællesspisning, arrangementer med naboer, 
investeringer i vores fysiske miljø, hulebyggeri, hjemmeside, minihuse, 
kommunikation på Bakken, inddragelse af potentielle købere og meget mere. 
Formålet med cafearrangementet er at få det vigtigste frem – og finde realistiske 
veje til at realisere det. 
Vi faciliterer cafearrangementet. Alle bofæller han komme med ideer, fantasi og vilje 
til at forandre! 
 
Råskitse til forløbet 
14.00 Intro om formål med galleri og debat 
14.30 Dialog i mindre grupper, inspiration, walk and talk 
16.00 Ånden i flasken – fremlæggelser 
16.45 Opsamling – retning for det videre forløb 
 
Vi vil tage initiativ til at cafearrangementet bliver dokumenteret og formidlet i 
Bakkanalen. 
 
Husk at tage ”Ja”-hatten på hovedet på søndag 
 
Maria – hus 3 
Torben – hus 18 
Steffen – hus 20   
 


