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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 8/2 
Bestyrelsesmøde om regnskab/budget: 28/2 
Torsdag 8/3 – godkendelse af færdigt regnskab 
for 2011 
Torsdag 12/4 
Mandag 7/5 
Onsdag 6/6 
Torsdag 16/8 
Mandag 10/9 
Tirsdag 9/10 
Onsdag 14/11 
 
 
Fællesmøder: 
Fællesmøde 22/2 
Torsdag 22/3 
Generalforsamling: torsdag 19/4 - dagsorden 
med revideret regnskab skal ud senest 29/3 
Mandag 21/5 
Onsdag 20/6 
Torsdag 30/8 
Mandag 24/9 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 18. februar Hus 10 
Sønd. 19. februar Fastelavn Stamgruppe 1 
Lørd. D. 25. februar Hus 10 
Sønd. d. 11. marts Arbejdssøndag 
Lørd/sønd d. 17.-18. marts Hus 7 
Sønd. d. 8. april Hus 18 
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 Stamgruppe 2 
Lørd. D. 25.-26. august Bakkeweekend Stgr, 3 

Lørd. 15.-16. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag 
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 
 
 
 
Rengøring sønd d. 5. februar. kl. 10 
Stamgruppe 5 
 
Hanne S 
Mette 15 
Lene+ Kristian, Marie 
Brigitte + Sofia 
Dan 
Mik 
Steffen + Victor 
Henrik + Sigurd 
 
 
 
Fødselsdage: 
Sigurd fylder 18 år onsd. d.1. februar 
Karen Sofie fylder 49 år fred. D. 3. februar 
Hanne H. fylder 48 år sønd. d. 5. februar 
 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
 
STAMGRUPPER OG ÅRSHJULET 
 
Bakkens årshjul var til debat på café-mødet. 
Indtil videre fortsætter 
vi, som vi plejer. Der er nu sat stamgrupper 
på de forskellige 
arrangementer på Bakkanalens forside. 
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Næste arrangement er fastelavn den 19. 
februar - og det bliver nye 
stamgruppe 1´s debut. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kirstine 
 
 
 
MED UD AT VANDRE? 
 
Til maj skal jeg vandre små 3 uger på 
Caminoen; pilgrimsvejen som 
fører til Santiago de Compostela i Spanien. 
Hele den "autoriserede" 
rute er på ca. 800 km - jeg nøjes med 
omkring halvdelen. Alligevel 
skal jeg have trænet på forhånd! 
 
Så jeg planlægger at tage vandrestøvlerne på 
flere gange i weekenderne 
i februar-april, hvor jeg vil gå nogle ture på 
ca. 20 km. Jeg vil 
rigtig gerne have selskab og opfordrer derfor 
bofæller og andre læsere 
af Bakkanalen til at gå med! 
 
Jeg hænger et opslag på opslagstavlen i 
fælleshuset med forslag til 
nogle datoer og plads til at skrive sig på, hvis 
man vil med og måske 
også har forslag til en tur. Når den enkelte 
dato nærmer sig, kan vi 
mødes i gruppen og aftale nærmere. 
 
Kh Kirstine 
 
 
 

Nye borde 

Kære bofæller. Så har Ole Sejr og jeg hentet 
nye borde til fælleshuset på mit arbejde. Det 
blev til 5 lange borde a 180 x 90 cm, dvs stort 
set magen til dem vi spiser af. Og 4 små 
borde90  x 90 cm til forlængelser, småting 
osv. Det smarte er, at alle borde kan klappes 
sammen på midten, så de fylder ikke meget 
sammenslået, og man kan også slå et halvt 
bord op, fx et langt smalt bord langs trappen 
til buffet e.l. 

Vi fik også gaflet 8 stole fra Paustian med 
hjem. Det er desværre de mest slidte. Men to 
af bofællesskabets æsteter (Hanne 7 og 

Jørgen 17) mener de er rigtig flotte, og at vi 
selv kan skifte gjorder ud. Jeg skal se, om der 
kan falde flere af. 

Så lykkedes det os desværre også at sætte 
alarmen i gang, så efter 5 minutter kom 
vagtselskabet pænt og spurgte, om vi skulle 
holde stor fest, da Ole jeg kom prustende 
med et bord under hver arm. Vi fik dog 
overbevist om, at det var lovligt ærinde, og 
han endte med at bære stole for os. Men jeg 
frygter, at min sikkerhedschef kommer med 
en regning på vagtbesøg med 
søndagsgebyr!! 

Kh Anne-Dorthe 
 
 
 
 
 
 
 


