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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: 
Tirsd. d. 25. december Hus 18 
Onsd. d. 26. december Hus 4 
Fred. D. 28. december Hus 5 
Lørd. D. 29. december Hus11 
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 kl. 12 efter nytårsaften 
 
 
 
Fødselsdage: 
Jørgen T. fylder 68 år lørd. d. 22. december 
 

 
 
Tillykke  
 
 
Hej bofæller. 
 
Så er pølserne kommet. 
De, der allerede har skrevet sig på listen, har fået 
deres pølse(r) leveret i postrummet. I skal nok 
hente den hurtigt, for den dufter rigtig godt, og 
duften forplanter sig måske til de julekort, der 
måtte ligge nedenunder (selvom den ligger i en 
plastpose). 
Der er ca 10 spegepølser tilbage, så der er endnu 
mulighed for at købe en pølse ved henvendelse til 
mig. 
Mon nytårsaftengruppen skal bruge en eller en 
halv pølse til natmaden? 
 
Frankfurterne dufter også dejligt. De er pænt 
store, vejer ca 110 g og koster 15 kr stk. Jeg har 
pakket dem i poser med 4, 6 eller 8 stk og lagt 
dem i fryseren, så det er atter mig, I skal 
henvende jer til, når I skal bruge nogle. Der er 
knap 100 tilbage. 
 
Hilsen fra 
Mette/24 
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Kære alle, 
 
Da vi havde 30 års jubilæum fik Bakken et 
fadderbarn sponsoreret af overskuddet. Han 
hedder Tenzin er flygtning fra Tibet, nu 
bosiddende i Nepal. Han er født i 2006. I kan se 
ham på opslagstavlen: Han har lige sendt billede 
og brev. Jeg har siden jubilæet hængt hans breve 
og billeder op, jeg har også samlet ind til en gave 
til ham, men jeg tror mange har glemt, vi har ham.  
Pengene rækker i 2 ½ år fra d 1 jan. 2011( vi 
startede først sponsoratet, da han begyndte i 
skole). 
Nu flytter vi snart, og Bakken skal finde en der vil 
afløse mig og også finde ud af hvordan I vil køre 
videre med ham. Det koster 180 kr pr md, så det 
er  ca 6 kr pr hus pr md- ikke den store 
omkostning for nogen, og det vil være MEGET 
synd, ikke at give Tenzin muligheden for at gøre 
skolen færdig.  
 
Jeg vil forsøge endnu engang at samle ind til en 
gave, sidste gang kom der desværre ikke så 
mange penge i postkassen, og Bo og jeg endte 
med at betale 400 kr, da det er dyrt at sende Lego 
til Nepal, og jeg ikke kunne finde en fin gave for 
de penge, der lå i vores postkasse. 
Så derfor: Til dem der vil være med til en gave til 
Tenzin, venligst doner 25 kr til Hus 1 postkasse 
(gerne med navn) så jeg kan give besked til dem 
der har doneret, hvad jeg har købt.  
 
Håber I tager ”punkt Tenzin” med på næste 
fællesmøde, så jeg ved hvem jeg skal give 
papirerne til, men jeg håber endnu mere, at I vil 
blive ved med at donere, når de penge vi allerede 
har givet udløber.  
 
Bh Lotte  
 
 
 
Kære alle udviklere 
 
-       Energigruppen (Niels og Dan) 
-       Fælleshustorvet (Jørgen S og Inge) 
-       Kolbøttepladsen (Hans) 
-       Kultur (Dorthe og Bodil) 
 
Vi har cafémøde om vores udviklingsprojekter på 
mandag den 17. december klokken 20:00. 
 
Ved cafemøde får jeres gruppe mulighed for at 
præsentere det projekt, som i har arbejdet med i 
efteråret. Efter en kort, fælles indledning med 
program og kontekst får i lejlighed til at 
præsentere jeres forslag i en max. 15 minutter 
lang præsentation. Vi vil opfordre jer til 
 
1)      At prioritere substansen i jeres forslag 

2)      At sammenfatte hvilken ekstra værdi jeres 
udviklingsprojekt giver 
Bofællesskabet 
3)      Hvis det er muligt - at give os en ide om 
ressourcer (kroner og 
timer på arbejdsweekends), som jeres projekt har 
behov for de kommende tre år (2013 -15). Og 
hvilke økonomiske bindinger og gevinster ligger 
der "derude" efter 3-års perioden. 
 
Efter jeres præsentation vil der være mulighed for 
at bofæller kan spørge ind til og kommentere jeres 
udviklingsprojekt - ca. 10 minutter. Hvis i har 
mulighed for at lægge en tegning eller et koncept 
ud i Bakkanalen på søndag, vil det være 
fantastisk :-) 
 
Planlægningsgruppen (Bodil, Maria og Steffen) vil 
herefter præsentere en model for 
beslutningsprocessen frem mod 
generalforsamlingen i april. 
 
Vi glæder os til at høre fra jer, og se jeres 
præsentation på mandag. 
 
 
Hilsen 
 
Bodil, Maria, Steffen 
 
 
 
Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er kommet. 
 
Tænk nr. 135, december 2012, har testet: 
Muffinsforme, Digitalkameraer, 
Flyrejseportaler, Samfundsansvar: Legetøj, 
Autostole. 
 
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) 
 
 
 
 


