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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 14/11 
Torsdag 6/12 2012 
Tirsdag 8/1 2013 
Onsdag 6/2 2013 
Torsdag 7/3 2013 
Tirsdag 2/4 2013 (budgetmøde) 
Onsdag 10/4 2013 
Torsdag 16/5 2013 
Mandag 10/6 2013 
 
 
Fællesmøder: 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
Mandag 17/12 (cafémøde) 
Tirsdag 22/1 2013 
Onsdag 20/2 2013 
Torsdag 21/3 2013 
Onsdag 24/4 2013 (generalforsamling)  
Torsdag 30/5 2013 
Mandag 24/6 2013 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2012: 
Lørd. D. 24. november Hus 4 
Lørd. D. 1. december Hus 25 
Sønd. d. 2. december 1. Advent Stamgruppe 4 
Sønd. d. 16. december 3. Advent Stamgruppe 5 
Tirsd. d. 25. december Hus 18 
Onsd. d. 26. december Hus 4 
Nytåarsaften mand. d. 31. december Stamgr. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
Fastelavn: Stamgr. 2 Søndag d. 3.februar. 
Arbejdsdag: Søndag d. 3.marts. 
Arbejdsweekend: Lør/søn d. 25.-26.maj. 
Opfølgningsdag: Søndag d. 2.juni. 
Skt. Hans:Stamgr 1 Søndag d. 23.juni. 
Lørd./sønd. 10-11. august Hus 11 
Bakkeweekend:Stamgr 4 Lør/søn d. 31.8-1.sept. 
Lørd. Sønd. d. 7. – 8. sept Hus 21 
Arbejdsweekend: Lør/søn d. 14.-15.sept. 
Opsamlingsdag: Søndag d. 22.sept. 
1. søndag i adv.:Stam. 3 Søndag d. 1.dec. 
3. søndag i adv.:Stam 6 Søndag d. 15.dec. 
Nytårsaften:Stamgr 5 Tirsdag d. 31.dec. 
 
 
Rengøring sønd. d. 28.oktober 
Stamgruppe 2 
 
Anne Lise 
Dorthe 
Hanne Kirstine + Morten 
Sara 
Mette 24 
Bo 
Peter 
Arne + Jakob 
Jens K 
 
 
 
Fødselsdage: 
Ilse fyldte 57 år fred. d. 19. oktober 
Kirstine fylder 46 år fred. D. 26. oktober 
Luis fylder 37 år mand. d. 29. oktober 
 

 
 
 
Tillykke 
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Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 132, september 2012, har testet: 
Regntøj til børn, GPS, Hårfarve, Flydende 
vaskemidler, Ventilationsanlæg. 
 
Bofæller der ønsker at se nærmere på 
resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil 
(og skal) stå i tidsskriftholderen over 
postkasserne. 
 
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) 
 
 
 
Arbejdsweekends på Bakken 
 
Tak til vedligeholdelsesgruppen for en fin 
opsummering af den seneste 
arbejdsweekend (Bakkanal nr. 31). Vi synes 
som sædvanligt, at det var sjovt og at vi 
nåede rigtig meget - og at det i øvrigt er en 
overskrift, som vi kan sætte på langt de fleste 
af vores arbejdsweekends. Vi er enige i de 
fleste af konklusionerne, men to af dem vil vi 
gerne kommentere: 
 
For det første synes vi ikke, at 
fraværsprocenten skal gøres til et stort, fælles 
problem. Lad os se på det "næsten fyldte 
glas". Til sammen har vi lagt ca. to hundrede 
arbejdsdage og er nået rigtig langt. Man kan 
ikke se af statistikkerne hvad der forårsager, 
at en bofælle et år ikke deltager i alle fire 
arbejdsdage. Men der kan være rigtig mange 
forhold. Eksamen, sygdom i den nære familie 
eller vennekreds, stress på arbejdet eller 
pleje af gamle forældre. Vi lever i et 
forpligtende bofællesskab, men det skal også 
være et tolerant bofællesskab. Vi synes ikke 
at der skal laves nye regler eller definitioner 
på hvad der er "lovligt" og hvad der ikke er 
lovligt forfald. Det er vi selv bedst til at 
vurdere. Samtidig synes vi også, at den 
enkelte bofælle fremover bør give 
planlægningsgruppen besked, hvis han eller 

hun ikke har mulighed for at deltage i alle 
arbejdsdage. 
 
For det andet synes vi, at reglen om at børn 
og unge deltager i to arbejdsdage (ud over 
madlavning og rengøring i Fælleshus), 
fungerer godt, og den synes vi ikke skal laves 
om. Det er grundlæggende os voksne, der 
har valgt bofællesskabet og i det væsentlige 
os der profiterer af resultatet af indsatsen på 
arbejdsweekends. Hos os synes vi, at den 
eksisterende balance er helt okay. 
 
Hilsen - Inge og Steffen 
(Hus 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


