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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
Mand. d. 5. december 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Sønd. d. 27. november /Stgr. 3 
Lørd. D. 3. december Hus 25 
Sønd. d. 11. december/Stgr. 4 
Lørd. D. 18. december Hus 12 
Sønd. d. 15. december Hus 5 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Tirsd. d. 27. december Hus 9 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Nytårsfest stamgruppe 2 
 
2012: 
Lørd. D. 14. januar Hus 9 
Sønd. d. 15. januar Fåregruppen 15-22 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Sønd. 19. februar Fastelavn 
Sønd. d. 11. marts Arbejdssøndag 
Lørd/sønd d. 17.-18. marts Hus 7 
Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 
Lørd. D. 21. april 2012 Hus 14 
Lørd. D. 21. – 22. april Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. april Opfølgning 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
D. 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
D. 12.-13. maj Hus 12 Konfirmation 
Lørd. D. 19. maj Hus 26 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
Lørd. D. 9. juni 2012 Hus 7 
Lørd. D. 23. juni Sct. Hans 
Lørd. D. 25.-26. august Bakkeweekend 
Lørd. 15.-16. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag 
Sønd. d. 2. december 1. Advent 
Sønd. d. 16. december 3. Advent 
 
 
 
 
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. 4. dec. kl. 10 
Stamgruppe 2 
Ole Sejr  
Lone + Jens 
Erik 
Mathilde (5b) 
Birgitte + Nikolaj 
Mik 
Suzan 
Maria + Alexander 
 
 
Fødselsdage: 
Erik fylder 67 år fred. D. 2. december 
 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Slyboots 
Efter fredagsspisningen d. 9. december 
har orkesteret Slyboots tilbudt at spille op 
- til dans eller aktiv lytning – fra kl. 21 i 
Fælleshuset. De er 6 mand og spiller pop 
og rock fra den gode tid (før verden gik af 
lave). På grund af aflysning af et andet 
arrangement spiller de ganske GRATIS!! 
 
Kom og vær med til at gøre det til en 
festlig begivenhed. Invitér venner, familie, 
bekendte, tidligere og kommende 
bofæller og hvad som helst med. I det 
omfang, I inviterer gæster til at spise med, 
skal I lige betænke madholdet (Jørgen S, 
Ilse og Morten) med nogle hjælpende 
hænder, så de også får en god aften ud 
af det.  
 
Bofællesskabets kulturkonto står for det 
første anker. Håber det bliver en kanon 
oplevelse. 
Kh Dan 
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Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 122, november 2011, har testet: 
Køb af kød, Mobiltelefoner, Printere, 
Røgalarmer, Opvaskemaskiner. 
 
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) 
 
 
 
Oplæg til beslutning fra fåregruppen 
  
Fåregruppen barsler med et oplæg til 
beslutning på fællesmødet 5.12. Vi når ikke at 
få det i Bakkanalen 27.11., så det må komme 
pr. mail i ugen derefter. 
  
Pfv. Hans 
  
  
  
Og et reklameindslag: 
  
Kom i julestemning! 
Kære fæller 
  
Lørdag den 3. december kl. 16 har I chancen 
for at komme i julestemning på 
den allerbedste måde, nemlig ved at høre 
mig og resten af Graabrødre Kammerkor 
opføre Händels Messias i Lindevangskirken 
på Frederiksberg. Se mere her  
www.kammerkor.dk og køb billetter på 
http://www.billetnet.dk/event/Messias-i-
Lindevang-Kirke-billetter/LIN0312  
  
Hans 
 
 
 

Mivs olivenolie 
Nogle bofæller har allerede prøvet og i ret 
høje toner rost den olivenolie, som min gamle 
Århusveninde Miv, der nu bor nær Firenze, 
producerer. Hun kan tage noget af årets 
produktion med til Bakken i juleferien, så de, 
der har lyst, er velkomne til at bestille hos mig 
pr. mail. Prisen er 95, 280 og 460 kr for 
henholdsvis 1, 3 og 5 liter. Lidt højere end 
sidste år, fordi olivenhøsten i år er gået ned 
med 30-40% i området dernede. 
Jeg modtager bestillinger indtil søndag den 
11. december.  
Hans 
 
 
 

Hus søges juleaften 
  
Kære Bofæller 
VI skal holde jul i hus 9 for vores familie til 
begge sider med farmor og farfarm mormor, 
begge vores brødre med koner og børn og 
tanten! Vil vil gerne tilbyde nogle af dem at 
blive i vores hus, og så kan vi selv sove i et 
andet. Så hvis nogen er væk julenat, vil vi 
gerne booke os ind på et hus 
  
Kærligst Helge og Anne-Dorthe 
 
 
 
Vejfest med Skeltoften? 
  
Vores naboer i "Holgers Huse" har luftet en 
idé om, at vi i eftersommeren 2012 holder en 
"vejfest" sammen og på denne måde 
befæster vores gode naboskab. I bestyrelsen 
er vi positive - hvad siger resten af 
bofællesskabet? Punktet kommer på til debat 
på fællesmødet den 5. december 2011. 
  
Kirstine 
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Fællesmøde 
Mandag den 5. december 2011 kl. 20.30 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
 
2. Referent. Hus 8 – 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 (Bestyrelsen foreslår, at Fællesmødet prioriterer de to første 
debatpunkter, som er opfølgning på Generalforsamlingen, se nærmere i referat fra 
bestyrelsesmøde 21/11. Hvad vi ikke når af de andre punkter, kan udskydes) 

• Brainstorming frem mod caféarrangement  
• Hussalgsprocedure – nedsættelse af arbejdsgruppe 
• Bankskifte til Nordea 
• Vejfest 

 
 
7. Punkter til beslutning 

• Fåregruppens fremtid v/Mette (24) og Hans 
• Ansvarslisten v/Erik 
• 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 

 
 
 
8. Udvalg og opfølgning på opgaver 
Intet  
 
 
9. Eventuelt 
 
Vel mødt – bestyrelsen 
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Efter fredagsspisningen d. 9. december har orkesteret Slyboots tilbudt at spille op - til dans eller 
aktiv lytning – fra kl. 21 i Fælleshuset. De er 6 mand og spiller pop og rock fra den gode tid (før 
verden gik af lave). På grund af aflysning af et andet arrangement spiller de ganske GRATIS!! 
 
Kom og vær med til at gøre det til en festlig begivenhed. Invitér venner, familie, bekendte, 
tidligere og kommende bofæller og hvad som helst med. I det omfang, I inviterer gæster til at 
spise med, skal I lige betænke madholdet (Jørgen S, Ilse og Morten) med nogle hjælpende 
hænder, så de også får en god aften ud af det.  
 
Bofællesskabets kulturkonto står for det første anker. Håber det bliver en kanon oplevelse.    
Kh Dan 


