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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
Torsdag d. 27. oktober 
Mand. d. 21. november 
Tirsdag d. 20. december 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 5. november Hus 4 
Lørd. D. 19. november Hus 14 
Sønd. d. 6. november Hus 20 
Lørd. D. 12. november Brødbagning 
med Peter Fröhlich for alle kl.10-15 
Lørd. D. 19. november Hus14 
Lørd. D. 26. november Hus 20 18år 
Sønd. d. 27. november /Stgr. 3 
Lørd. D. 3. december Hus 25 
Sønd. d. 11. december/Stgr. 4 
Lørd. D. 18. december Hus 12 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Nytårsfest stamgruppe 2 
 
2012: 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Lørd/sønd d. 17.-18. marts Hus 7 
Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 
Lørd. D. 21. april 2012 Hus 14 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
D. 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
D. 12.-13. maj Hus 12 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
Lørd. D. 9. juni 2012 Hus 7 
 
Lørdag d. 12. november kl. 10-15  
Brødbagning med Peter Fröhlich 
Se opslag i fælleshuset 
 
 
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. 23. okt. kl. 10 
Stamgruppe 2 
Ole Sejr  
Lone + Jens 
Erik 
Jacob (5b) 
Birgitte + Nikolaj 
Mik 
Suzan 
Maria + Alexander 
 
 
Fødselsdage: 
Ilse fylder 56 år onsd. d. 19. oktober 
Kristian fylder 16 år fred. D. 21 oktober 
Jacob fylder 14 år fred. D. 21 oktober 
Morten fylder 14 år fred. D. 21 oktober 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 120, september 2011, har testet: 
Skriveredskaber (tuscher og 
farveblyanter), Køleskabe, Fladskærme, 
Gps’ere, Digitalkamerarer 
 
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) 
 



 2

Tusind tak for blomster 
Tirsdag den 4. oktober fik jeg min sidste 
strålebehandling. Det blev bl.a. fejret med en 
stor flot buket blomster fra bofællesskabet, 
som jeg har nydt meget. 
Jeg har nu været igennem mine 30 
strålebehandlinger og 2 kemobehandlinger, 
og jeg håber at det har fået bugt med 
kræften. Det kan de ikke sige noget om før 
om ca 3 måneder, hvor de så med 
nogenlunde sikkerhed kan sige om der skal 
mere til. Jeg skal som alle kræftpatienter 
følges i 5 år.  
Jeg har efter hvad de fortæller været 
igennem en barsk behandling, hvor jeg ikke 
skal forvente, at være rimeligt ovenpå før om 
minimum 3 måneder. Jeg skal hvile, gøre 
noget godt for mig selv og i det hele taget 
acceptere, at det tager tid. Indtil nu har jeg 
været meget optaget af, at komme igennem 
behandlingerne og de noget ubehagelige 
bivirkninger. Nu hvor jeg er færdig og 
bivirkningerne aftager, begynder 
bearbejdningen af det jeg har været igennem 
både fysisk og psykisk. Det er ikke 
nødvendigvis negativt, jeg tror det kan sætte i 
gang i en positiv udvikling, hvis jeg formår at 
holde fast i den ende. 
Der er mange af jer der har kørt mig til 
strålebehandlinger og det har været en 
uvurderlig støtte for mig. Jeg har fået støtte 
på så mange måder, en frokost, en gåtur, en 
ansigtsbehandling, en blomst, flødeboller, et 
knus, en opmuntring, en lille hilsen, en 
oprigtig følgen med i mit forløb, en god 
samtale.  Det er både bofæller, venner, 
familie og kollegaer som har gjort forløbet 
nemmere og mindre ensomt. I 
bofællesskabet har der for mig været en fin 
balance mellem at spørge til mig og til at lade 
samtaler handle om andre ting, det betyder at 
jeg også har følt mig godt tilpas her. 
 
Kærlig hilsen  
Inge 
 
 
Heste på Bakken 
 
Så er hestene landet! Efter en anstrengende 
dag med flyvetur, lægeundersøgelse og så 
en tur i hestetrailer fra Billund til Bakken 
ankom de kl. 3 fredag nat! De er begge to 
meget venlige og kan godt klappes. Den 

hvide hedder Krapi, der betyder sne, som er 
smeltet og så frossent igen, og den brune 
hedder Klûbbur, der betyder klub eller 
værktøj. Man udtaler navnene med et flot 
rullet "r" på islandsk vis, så i må nok spørge 
Ørn hvordan det udtales rigtigt! 
  
Hilsen Brigitte 
 
en lille obs til hestene 
 
være sød at lad være med at fodre dem, de 
er ikke vent til gulerødder o.a. Hvis I vil 
komme ind til folden og klappe hestene kom 
lige forbi, så kan jeg tager jer med ud 
 
 

 

 
 
Kære bofæller 
For interesserede bofæller har jeg udarbejdet 
en valgstatistik over Bakkens 'folketingsvalg' i 
hhv. 2005, 2007 og 2011. Den vedhæøftes 
og hænger desuden på opslagstavlen i 
fælleshuset. 
Det er værd at bemærke at hvis der har 
været en Margrethe Vestager-effekt ved det 
nationale valg, så har der i endnu højere grad 
været en Helge-effekt ved det lokale. Og at 
de blå stemmer indenfor den røde blok 
dermed er blevet styrket betragteligt, selvom 
de 'røde' indenfor samme blok stadig har 
absolut flertal - på Bakken! Studer selv de 
øvrige udsving. 
Mange hilsner - den lokale valgforsker 
Mette (15) 
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Økologiske varer fra spanien! 
 
Torsdag den 27. 10. kommer der en venninde 
fra Spanien. Hun sælger økologiske lækkerier 
og andet godt til bofællesskaber. Jeg hænger 
en prisliste op på opslagstavlen. "Butikken" 
har åbent fra kl 17.00. 
 
kh Brigitte 
 
 
 
Bofællesskabet Bakken 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag 
den 6. oktober 2011 
 
Punkt 1. 
Anne-Dorthe referent.   
Punkt 2. Gården 
Bestyrelsen arbejder videre med overvejelsen 
om, hvorvidt der er behov for at udarbejde 
nye lejekontrakter for gården.  
Punkt 3. Logo og hjemmeside 
7.000 kr. afsat af fællesmødet til 
programmering/teknisk opsætning af 
hjemmesiden. Bo snakker med Arne. Kirstine 

følger op på Hjørdis’ klippekort til Peter 
Frölich. 
Punkt 4. Strandgårdsvej 
Kirstine i aktiv dialog om aflysning af servitut 
samt om fældning af træer og har fuldt 
mandat. Spørger Arne, om han kan deltage i 
et møde.  
 
Pkt. 5 Bankskifte til Nordea 
Der holdes et afklarende møde med Banken 
med delt af Mette, Bo og Kirstine sent på 
efteråret. 
Punkt 6. Køkkenhaver 
Mathilde ønsker køkkenhave ude ved Anne-
Lises køkkenhave, Erik vil også i gang 
derude.  OK. Der er stadig plads til nye 
køkkenhave lodsejere. Kirstine fortæller 
Mathilde, at det er ok. Til ori på næste 
fællesmøde.  
Punkt 7. Ansvarsliste 
Tages op på næste fællesmøde 
Punkt 8.  
Nye stamgrupper udarbejdes af Erik, Kirstine 
m.fl. inden nytår. VI har drøftet muligheden 
om at skille unge og forældre ift rengøring, 
men har besluttet at opretholde den 
nuværende model for ikke at sprede 
børnefamiliernes forpligtelser over  for mange 
søndage. Vi indskærper, at stamgruppen 
samler op på fraværende bofæller mhp at 
sikre, at alle opgaver faktisk udføres. Det 
gælder såvel unge som voksne i al 
almindelighed. 
Punkt 9. Dagsorden til næste fællesmøde: 
Til orientering: Køkkenhaver;   
Datoer for aktiviteter i 2012: 
19.02.2012 Fastelavn (søndag i uge 7) 
25.03.2012 Arbejdssøndag (sommertid 
starter) 
12.-13.05.2012 Arbejdsweekend forår 2012 
20.05.12 Arbejdsweekend opfølgning 
25.-26.08.2012 Bakkeweekend 2012 
15.-16.09.2012 Arbejdsweekend efterår 2012 
23.09.2012 Arbejdsweekend opfølgning 
 
Bestyrelsesmøder og fællesmøder lægges 
fast på næste bestyrelsesmøde.  
Til Beslutning: Ansvarsliste; Fåregruppens 
fremtid; Trætype til erstatning af de to, der 
formentlig fælles af Skeltoften; Fliser på 
gårdsplads; Grusbunken ved Dageløkkevej; 
Kantrensning i Strædet;  
Punkt 10. Evt.   
Datoer for aktiviteter i 2012: 
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Fællesmøde 
Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 20.30 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
 
2. Referent. Hus 6 – finder selv afløser, hvis de ikke kan komme ☺ 
 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde 
 
 
5. Nyt fra bestyrelsen 
 
 
6. Punkter til debat 

• Forslag om bestyrelsens godkendelse af købere v/Bo og Kirstine 
 
 
7. Punkter til beslutning 

• Valg af beplantning som erstatning for træer, som sikkert fældes af Skeltoften v/Erik 
• Fliser på gårdspladsen v/Erik 
• Grusbunken ved Dageløkkevej v/Erik 
• Kantrensning i strædet v/Erik 
• Ansvarslisten v/Erik 
• Fåregruppens fremtid v/Mette (24) og Hans 

 
 
 
8. Udvalg og opfølgning på opgaver 
 
 
9. Eventuelt 
 
Vel mødt – bestyrelsen 
 
 
 
 


