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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: 
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: 
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. 15. december fra kl.12 Hus 8 
Sønd. d. 16. december 3. Advent Stamgruppe 5 
Tirsd. d. 25. december Hus 18 
Onsd. d. 26. december Hus 4 
Fred. D. 28. december Hus 5 
Nytåarsaften mand. d. 31. december Stamgr. 6 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
Lørd. D. 12. januar Hus 6 
Lørd. D. 19. januar Hus 25b 
Lørd. D. 26. januar Hus 2 Peters jul 
Sønd. d. 3.februar Fastelavn: Stamgr. 2. 
Lørd. D. 2. marts Hus 4 
Søndag d. 3.marts. Arbejdsdag: 
Lørd. D. 20. april  Hus 14 
Lør/søn d. 25.-26.maj. Arbejdsweekend 
Søndag d. 2.juni. Opfølgningsdag: 
Lørd. D. 6. juni  Hus 13 
Søndag d. 23.juni. Skt. Hans:Stamgr 1 
Lørd./sønd. 10-11. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 24. og 25. aug. Arbejdsweekend 
Lør/søn d. 31.8-1.sept. Bakkeweekend:Stamgr 4 

Lørd. Sønd. d. 7. – 8. sept Hus 21 
Lør/søn d. 14.-15.sept. Arbejdsweekend: 
 Søndag d. 22.sept. Opsamlingsdag: 
Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:Stam. 3 
Søndag d. 15.dec. 3. søndag i adv.:Stam 6 
Onsd. d. 25. dec. Hus18 
Torsd. d. 26. dec. Hus 7 
Fred. D. 27. dec. Hus4 
Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr 5 
 
 
Rengøring sønd. d. 16.december 
Stamgruppe 3 
 
Inge + Ditte 
Lotte 1 + Kristoffer 
Hanne J 
Judith 
Kim + Sara 
Helge + Emilie 
Erik 
Søren + Johanna 
 
 
Fødselsdage: 
Elva fylder 27år tirsd. d. 11. december 
Sebastian fylder 2 år torsd. d. 13. deember 
 

 
 
Tillykke og mere tillykke 
 
Så skete det. En lille ny bofælle blev født d. 6. 
december kl. 19.51, 3,4 kg og 54 cm lang. 
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Tilmelding til 3. søndag i advent 
 
Så skal vi i skoven og fælde året smukkeste 
juletræ, hjem til gløgg samt julehygge med 
pakkeleg.  
 

Derfor husk at meld jer til på sedlen senest 
torsdag aften ‐ og at tage en lille gave med 
per deltager.  
 
På stamgruppe 5's vegne, 
Mik 
 
 

Forslag til: 
Det gode liv på 
Bakken:  
Kultur & 
kommunikationsgrupp
en (K&K) 
 
Formålet med K & K gruppen er at udvikle en 
livlig, dynamisk og mangfoldig platform for 
ideer og aktiviteter. Målet er at skabe 
livsglæde, socialt fællesskab, bevare 
traditionerne og styrke sammenhængskraften 
mellem os, som er så heldige at bo på 
Bakken. 
 
Vi har drøftet, hvordan vi bedst styrker og 
udvikler fælleskabet omkring oplevelser og 
kultur på bakken. Og vi er nået frem til 
følgende: 
 
Aktivitetsliste over de foreløbige ideer 
til kultur og kommunikation.  
Listen er dynamisk, og alle bofæller (børn og 
voksne) kan skrive deres ideer på listen, lige 
som alle bofæller er tovholdere og ansvarlige 
for at deres egne ideer. Som det fremgår af 
skemaet udfylder initiativtagerne selv 
rubrikken med deres forslag og datoer for 
første møde.  
 
Hvordan gør vi dette i praksis? 
 
Aktivitetslisten sættes op på vores 
opslagstavle i Fælleshuset som et skema 
med plads til nuværende og nye ideer. Vi har 
bevidst valgt Fælleshuset som centrum for 
kulturgruppens aktiviteter.  Det er her vi alle 
kommer i forvejen, snakker sammen og 
mødes over fællesmiddage, vasketøj, post, 
rengøring og vores årlige faste 
arrangementer. Vi kan evt. lægge listen ind 
på Bakkens hjemmeside. Vi har i første 
omgang helt bevidst valgt Facebook, Twitter 
og andre sociale medier fra. Dels er der 
mange, som ikke bruger de sociale medier og 
måske heller ikke har ønske om det. Dels vil 
vi i Kulturgruppen gerne fremme 
menneskeligt nærvær og socialt fysisk 
samvær -  og ingen digitale medier kan 
konkurrere med den personlige menneskelige 
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kontakt. Samtidig er alle vant til at kikke på 
opslagstavlen om nyt.  
 
Overordnet kommunikation: 

• Vi fik endvidere overleveret nedenstående 
forslag til spilleregler for kommunikation på 
Bakken. Spilleregler i vores liv med hinanden: 

• Alle har lige ret 
• Tal med – og ikke om dine bofæller 
• Forhold dig til sagen – ikke personen 
• Mere intelligent mødeplanlægning 
• Debatfora på internettet. Her har vi f.eks. 

Facebook 
• Færre spammails 

 
Dem har vi valgt at udskifte med en cafeaften 
om Bakkens værdier.  
Alle regler - både uskrevne såvel som 
nedskrevne regler - bygger på vores 
grundlæggende værdier. Vi kan ikke forholde 
os til leveregler af den art, hvis vi ikke kender 
vores fælles værdier. 
Derfor foreslår vi, at vi holder en cafe-aften, 
hvor vi snakker værdier:  

• Hvilke værdier er vigtigst for dig – 
både rent personligt og i forhold til 
Bakkens fællesskaber? 

• Hvordan synes du vi bedst kan 
implementere væres værdier i 
fremtiden i forhold til vores 
kommunikation og i forhold til alle 
vores individuelle og fælles 
aktiviteter? 

Vi foreslår, at der nedsættes en lille praktisk 
planlægningsgruppe, som sammen med 
Kulturgruppen planlægger en sådan 
cafeaften i løbet af foråret, når lyset kommer 
og den kreative energi gror frem igen. 
 
Hilsen Anne Lise, Dorte og Bodil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære Venner. 

Så har vi brug for JERES hjælp til at 
sætte fut i festen. – Og derfor håber 
vi, at I har lyst til at kikke forbi til 
ÅBENT HUS m.m.  

i Fælleshuset: Lørdag den 12. januar 
2012 fra kl. 15 

Vi sørger for lidt god mad, drikkelse 
og musik. Og med jeres 
underholdende selskab fortyndet 
med vores værste venner skal vi nok 
få en fornøjelig dag.  

Der er heldigvis som sædvaneligt 
meget godt at fejre i vores liv – nyt 
hus i bofællesskabet, og så BODIL. 
Hun har nu nået en spændende, 
imponerende og ikke mindst  festlig 
milepæl i livet med sine 60 år. 

Send os lige et par ord inden den 
20. december om I kommer:  
kontakt os på tlf. 3065 1031 eller 
mail: Niels@kofoed-christiansen.dk. 

OG SÅ VIL VI LIGE ØNSKE JER EN 
RIGTIG DEJLIG JUL OG ET 
MUNTERT NYTÅR.  

VI GLÆDER OS MEGET TIL AT 
SE JER DEN 12. JANUAR. 

MANGE HILSNER NIELS OG 
BODIL, HUS 6 

PS. Og så kan det for resten godt 
være, at vi får brug for lidt hjælp op til 
festen – måske nogen har lyst til at 
bage en kage eller noget flutebrød etc.. 

 
 
 
 


