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E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                            Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk
Redaktion Hjørdis                                        Deadline søndag kl. 16 00                   Redigeres af bofæller 

            31. årgang                  Nr. 31          11. september 2011 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Onsdag d. 14. september 
Torsdag d. 6. oktober 
Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
Onsdag d. 28. september 
Torsdag d. 27. oktober 
Mand. d. 21. november 
Tirsdag d. 20. december 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Sønd. d. 18. september Opsamling 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
Lørd. D. 1. oktober Hus 8 
Lørd. D. 8. oktober Hus 21 
Lørd. D. 5. november Hus 4 
Lørd. D. 19. november Hus 14 
Sønd. d. 27. november /Stgr. 2 
Sønd. d. 6. november Hus 20 
Lørd. D. 3. december Hus 25 
Sønd. d. 11. december/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. 18. sept. kl. 10 
Stamgruppe 4 
Lene (14) + Marie + Jakob 
Ilse + Morten + Katrine 
Gerda 
Mette (24) 
Flemming 
David + Simon 
Søren + Johanna 
Dan  
 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Meddelelse 
Fredag. D. 23. september bliver jeg 80 år. 
Derfor giver jeg vin og sodavand til maden, 
der slutter med en dejlig dessert, som også er 
min gi’. 
 
Kærlig hilsen Torben H. 
 
 
Bakkevalg 
Så er der valg igen, og det betyder at der 
også er valg på Bakken. Ved sidste 
folketingsvalg i 2007 var der flere af de unge 
der ytrede ønske om at få lov til at deltage i 
bakkevalget. For at imødekomme dette har 
Bakkens ’valgkommission’ derfor besluttet at 
nedsætte valgretsalderen her på stedet til 16 
år. Dvs. at der deles stemmesedler ud til alle 
bakkeborgere fra 16 år og opefter. 
Stemmesedlerne vil blive lagt i postkasserne 
søndag morgen, og når krydset er sat kan de 
stoppes i en stemmeurne som bliver sat op 
ved opslagstavlen. Sidste frist for at 
stemme til bakkevalget er på valgdagen 
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den 15. september kl. 12. De afgivne 
stemmer vil blive talt op af medlemmer af 
’valgkommissionen’ om eftermiddagen, og 
resultatet vil blive annonceret til 
fællesspisningen om aftenen. 
I ønskes alle et rigtigt godt valg – både det 
lokale og det landsdækkende. 
Gode valghilsner fra ’kommissionen’ som 
består af 
Gerda (19), Kristian (12) og Mette (15) 
 

 

Lækkert lammekød sælges 
Bakkens fåregruppe kan tilbyde alle 
interesserede bofæller og deres familier, 
venner og kolleger at købe halve eller hele 
Bakkelam til fordelagtige priser. Lammene 
vejer mellem 12 og 18 kilo, dvs. at et halvt 
lam vejer mellem 6 og 9 kilo. 
 
Priser: Et halvt eller et helt lam til 80 kr. pr. 
kilo (d.v.s. 10 kr’s rabat i forhold til 
gennemsnitsprisen for løssalg). 
 
Tidsfrist: Giv venligst besked om jeres 
bestillinger til Torben (hus 18) evt. på mail: 
hus18@bf-bakken.dk eller på anden måde 
inden udgangen af efterårsferien, dvs. senest 
søndag den 23. oktober. 
 
Fordelingsprincip: Først til mølle (gælder 
både bofæller og folk udefra). 
 
Opbevaring: Kødet kan ikke opbevares i 
fælleshusfryseren!!! Hverken den i øko-
kælderen eller den i det store kælderrum til 
venstre. De er forbeholdt det usolgte 
lammekød og andet til fællesspisningen. 
 
Rigtig god appetit fra 
Fåregruppen 

Nye deltagere søges til Bakkens 
fåregruppe. 
Fåregruppen har i sin nuværende form 
eksisteret i tre år og været ret stabil. Der har 
været en enkelt udskiftning undervejs, men 
ellers har alle været med fra starten. 
Imidlertid står vi nu overfor at Arne og Lene 
skal til at etablere en hestegruppe og derfor 
ønsker at trække sig ud, og det betyder at vi 
har brug for friske kræfter. Vi er p.t. fem huse 
repræsenteret i gruppen, men uden Arne og 
Lene kommer vi ned på fire, og det er for få. 
Vi skal være mindst fem huse – og meget 
gerne flere – sådan at den daglige pasning af 
fårene, og hvad der ellers er af opgaver med 
dyrene, fortsat kan være en glæde og 
fornøjelse. Vi håber at andre bofæller kunne 
tænke sig at gå ind i gruppen og være med til 
at fastholde fårene på Bakken. Kom og forhør 
dig/jer hos en af gruppens medlemmer: Hans 
(21), Torben og Suzan (18), Mette (24) og 
Jørgen og Mette (15). 
Kærlig hilsen 
Fåregruppen. 
 
 
 

EKSTRAORDINÆRT FÆLLESMØDE 
TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2011 KL. 

19.00 
 
Til stede:  
Repræsentanter fra Hus nr.: 1, 3, 5, 7, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 A og 26 C 
 
Referat: 

 
1. Valg af ordstyrer 

Kirstine valgt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste 
fællesmøde 
Referatet godkendt 
 

3. Punkter til beslutning 
• Indkøb af kratrydder 

Køb af kratrydder godkendt. 
Beskyttelsesudstyr forefindes i 
kælder 
 

• Overdækning af 
brændestabel 
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Overdækning af brændestabel 
godkendt. 

 
• Plantning af 3 træer på 

marken 
Plantning af 3 træer på marken 
godkendt 

 
4. Eventuelt 

Fodboldlandskamp DK – N vises på 
storskærm. 
 
Således forstået og opfattet. 
Referent Henrik, hus 3 
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Bakkanal, neotribalisme, sociacool, 
  
For to år siden 
begreberne var os nye, 
vi spiste bag en firkant 
af hække. 
  
Vi kom til and 
og hørte neotribalisme, 
kort efter 
vi diskuterede 
bag hækken. 
  
Var vi sociacool? 
Kunne vi blive det? 
Vi ville prøve. 
  
Vi købte hæk 
uden dør, 
blev sociacool. 
Men når der var bakkanal, 
den ene spurgte den anden: 
er sent ikke bedre end aldrig? 
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Og hvad lavede den anden så bag hækken uden dør, når ene blev bakkant? 
  

Om morgenen 
når slummer fylder, 

falder, fordi, natten er 
forbi 

  
gnider jeg mine kammervenner 

lystigt, da livet 
ellers lister 

forbi 
  

Til frokost 
når slangerne skriger, 

skrider jeg skrivebordet 
forbi 

  
åbner til kulden 

putter pålæg på plads, 
purètiden er 

forbi 
  

Om eftermiddagen 
når markerne mildnes, modnes, 

motionerer hunden 
forbi 

  
en dreng der løber, 

laver lektier langsomt, 
lusker sin mor 

forbi 
  

Om aftenen 
samles sociacool socialister 

spiser, indtil alt er 
forbi 

  
derefter bøger, bogstaver, børnerim 

og boller 
og så er dagen 

forbi 
  
  

Begrebsindex: 
Neotrobalisme: Nye stammefællesskaber 
Sociacool: Det er cool at være social 
Bakkanal: En fest hvor man drikker meget alkohol= drikkegilde og en søndagsavis i 
et bofællesskab 
Bakkant: En deltager i et bakkanal= svirebroder og en læser af en søndagsavis i et 
bofællesskab 

  
  

Mvh Lotte (1) 


