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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: 
 
Fællesmøder: 
2010: 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
 
2011: 
Lørd. D. 22. januar Hus2 
Lørd. D. 29. januar Hus 24 
Søndag d. 6. februar 2011 kl. 12.00 kommer 
Henrik Mortensen/Beskæring af frugttræer 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Sønd. d. 27. februar Arbejdssøndag 
Lørd. D. 19. marts Hus 13 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Sønd. d. 15. maj Hus 20 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 25. juni Hus 20 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 16. januar kl. 10 
Stamgruppe 3: 
Peter (3) + Villads + Kamille 
Kirstine + Esther 
Morten + Niels 
Jørgen (15) 
Mikael+ Morten 
Jens K 
Lotte (4) 
Inge + Victor 
Anne-Lise 
 
 
Fødselsdage: 
 
Hanne J. fylder 69 år onsd. d. 12. januar 
Søren (26) fylder 38 år fred. D. 14. januar 
 
 

 
 
 
Tillykke 
 
 
HUS 9 HAR FÅET TVILLINGER. 
 
Det er en dreng og en pige, de fylder snart 8 
år, og de bor i Gambia, Sunnayi og Sanna. Vi 
er nemlig blevet sponsorforældre i en lille 
dansk græsrodsorganisation, der hedder 
Kembujeh Lower Basic School. Det tegner til 
at være et rigtig fint projekt, hvor gruppen har 
fået startet en lower basic school i et fattigt 
landdistrikt for nogle år siden - nu har skolen 
over 800 elever. Gruppen er gået videre, og 
har startet en preschool, , en secondary skole 
inkl. gymnasieklasser, og nu er de ved at 
etablere et skoleprojekt for de store børn, der 
ikke skal den boglige vej i skolen. Man har 
også fået samlet penge ind til en 
solcelleanlæg til at drive vandpumpen, til en 
skolehave med grønt og frugt, til et hegn 
rundt om skolens område, så ungerne ikke 
vader i slanger og  krybdyr, og så gederne 
ikke spiser deres afgrøder. 



 2

 
Jeg hænger en lille pjece op i fælleshuset om 
skolen. 
 
mange hilsner 
 
Anne-Dorthe 
 
 
 

 
 
 
Kære bofæller 
 
Vi har købt vores nye hus på Jernbane Alle i 
Espergærde, som vi flytter ind i den 1. april. 
Det er et nyt, svensk træhus på 193 m2, og 
selv om det er en del mere plads end i hus 3, 
skal der lige knibes endnu et børneværelse 
ind. Det får vi en tømrer til i marts måned og 
så er der endelig værelser til alle - også 
Astrid som er meget spændt på det hele. 
 
Hilsen 
Peter & Janni 
 
 
Efterlysning 
 
Kære bofæller. 
Er der nogen, der har set en oplader, glemt i 
fælleshuset, mandag den 27. december, 3. 
juledag ? 
Mine børnebørn fra Ølstykke glemte deres 
oplader til en flot fjernstyret helikopter. Det er 
de ret kede af. 
 
Kærlig hilsen Anne-Lise 
 
 
 
 
 

 
Nytårshilsen 
 
Kære Bofæller. 
  
Tusind tak for at være med til en forrygende 
dejlig og flot og sjov nytårsaften, som jo 
forløb lige så supert som det plejer! I kan 
bare det der med at lave en flot fest med 
plads til alt, hvad der hører sig til. 
Vi nød det hele inkl de ømme dansefødder 
næste dag! 
  
I ønskes alle et rigtigt spændende og godt og 
lykkeligt nyt år! 
  
Kærligste hilsner fra Nils og Eva 
 
 
 

 
 
 
 
Ny beboer i hus 18.  
 
Næste søndag skal vi hente Sherrone 
Michelle Ricks. Hun kaldes dog Ronnie.  
Ronnie er amerikansk udvekslings student 
hos DIS og skal bo hos os i 4 mdr.  
Hun kommer fra Baltimore hvor hun læser 
Engelsk, Religion. 
Hos Dis følger hun bl. disse fag 
Culural conflict - Immigration, Itegration and 
recognition 
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Religion and Pollitics in Europe 
Human trafficking in Europe 
The Enemy Within - Spies and Espionage in 
the Cold war period 
From Homer to Harry Potter - European 
Storrytelling 
 
Ronnie betegner sig selv som bobbly (hun er 
en stor pige), friendly, open-minded and 
inquisitive(nysgerring) young 
individual. She belives that laughter makes 
the stresses of life much lighter and strives to 
find the positive in  
everything og det må lykkes - for hendes 
venner siger hun kan forsvare selv den mest 
åbenlyse wrong-doer. 
 
Hun har aldrig været udenfor for USA og 
glæder sig helt vildt.  
 
Ronnie kan formentlig få os til at være lidt 
mere synlige i Bakke gadebilledet. 
 
Ronnie fylder iøvrigt 20 år 17. januar - dagen 
efter hun kommer - har vi lige opdaget ;o) 
 
Torben og Suzan. 
 
 
 
Glas og flasker 
Som søndagens rengøringstjans i fæ-
huset, har jeg i dag bortkørt alle de 
tommer flasker og glas i skralderummet, 
fik "kasserne" slået sammen og fik ved 
Henriks hjælp rejst de to paller på højkant 
. Hvis ingen protesterer lægger jeg dem 
en af dagene i bofælletraileren, så næste 
søndagshold kan køre dem til 
genbrugspladsen sammen med 
nytårsaffaldet i de to trillebøre. 
Så Erik - eller hvem, der har bolden i 
bestyrelsen, - kan godt gå i gang med at 
få udstationeret en flaske-glascontainer, 
som forhåbentlig kan placeres i 
skralderummet. 
Men indtil det sker, bortskaf da selv glas 
og flasker. 
  
Ole S. - Hus 7 
  
PS Jeg har osse fået skældt huden fuld af 
konen, som fralægger sig ethvert ansvar 

for mine 102 kr.-skriverier, og det gør jeg 
naturligvis osse selv... 
...Dan spør' om jeg leger Poirot eller 
Taggart... 
...Jeg blir' ham svar skyldig. Enhver fugl 
synger som bekendt med sit næb, hvilket 
han som dygtig ornitolog burde vide. 
 
 
 
 
 
 
 
 


