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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 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: 
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 2013: 
Lørd. D. 26. januar Hus 2 Peters jul 
Sønd. d. 3.februar Fastelavn: Stamgr. 2. 
Lørd./sønd. d. 2-3.marts. Arbejdsweekend 
Søndag d. 17. marts kl. 14: Cafémøde v/ 
Energnisterne 
Lørd. D. 6. april Fælles musikaften med band  
Lørd. D. 20. april Hus 14 
Lør/søn d. 25.-26.maj. Arbejdsweekend 
Lørd. D. 19. juni Hus 26A ????? 
Søndag d. 23.juni. Skt. Hans:Stamgr 1 
Lørd./sønd. 10-11. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 24. og 25. aug. Arbejdsweekend 
Lørd. D. 31. august Fest m. Skeltoften St.gr. 3 
Lørd. Sønd. d. 7. – 8. sept Hus 21 
Lør/søn d. 14-15.sept. Trivselsweekend:Stgr 4 
Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:Stam. 6 
Søndag d. 15.dec. 3. søndag i adv.:Stam 1 
Onsd. d. 25. dec. Hus18 
Torsd. d. 26. dec. Hus 7 
Fred. D. 27. dec. Hus 4 
Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr 5 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 27. januar 
Stamgruppe 2 
 
Anne Lise 
Dorthe 
Hanne Kirstine + Morten 
Sara 
Mette 24 
Bo 
Peter 
Arne + Jakob 
Jens K 
 
 
 
Fødselsdage: 
Mik fylder 57 år mand. d. 21. januar 
Bo fylder 48 år tirsd. d. 22. januar 
Mette (15) fylder 68 år torsd. d. 24. januar 
Johanna fylder 11 år lørd. D. 26. januar 
Morten V. fylder 18 år sønd. d. 27. januar 
Niels fylder 57 år mand. d. 28. januar  
David fylder 61 år tirsd. d. 29. januar 
 
 

 
 
Tillykke  
 
 
 
Ændret fordeling af arrangementer på 
stamgrupper 
Kære bofæller. Der er ændret på 
fordelingen af arrangementer i 2. halvår 
2013. Det skyldes antallet af 
arrangementer og vores princip om 
rotation blandt stamgrupperne, så samme 
stamgruppe ikke har samme opgave(r) 
hvert år. Så notér i kalenderen, hvornår 
din stamgruppe har en opgave.  
Kh Dan 
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Cafémøde om energibesparelser 
Kære bofæller! Som I kan se i 
arrangementskalenderen holder vi cafémøde 
søndag d. 17. marts kl. 14 om 
energibesparelser på Bakken. Vi starter i 
fælleshuset med introduktion til emnet og 
fortsætter ude i fyrgrupperne med at blive 
klogere på de lokale forhold. Sæt allerede nu 
et stort X i kalenderen. Kh Energnisterne 
(Luis, Niels, Gerda, Ole S, Mik og Dan)  
 
 
 
Kære beboere 
 
Nu varer det ikke så længe før vores lille 
familie flytter ind i Bakken 1. Vi glæder os 
enormt og ikke mindst til at tage del i det 
fælles liv sammen med jer alle. Overtagelsen 
ligger d. 11/2, men nu er Anne pludselig 
kommet i job med heftig kursusvirksomhed til 
følge, og Sebastian skal på længere 
studierejse til Kina til marts, så vi planlægger 
en lidt længere indfasning. Realistisk set vil 
den endelige indflytning ligge i slutningen af 
marts. I den mellemliggende tid vil vi komme 
så ofte vi kan og sætte hus i stand, deltage i 
fællesmøder og hvad vi ellers kan formå. Vi 
har afsat vinterferien fra d. 11-17/2 til det 
første arbejds-heat. Her bydes der på stærk 
pulverkaffe og højt humør til alle som måtte 
slå deres vej forbi.    
 
Mange hilsner 
 
Anne, Sebastian, Sille og kaluka 
 
 
 
Kære bofæller – og festaber. 
 
Tak fordi I var med til at gøre vores fest så 
festlig i lørdags. 
Den lørdag vil altid stå for os som en særlig 
lørdag i vores nye liv på Bakken. 
 
Og endnu engang tak for de flotte gaver, 
kager, blomster og kort, som vi går og glæder 
os over på en grå tirsdag herhjemme. 
 

Mange hilsner Niels og Bodil 

 

Kære Bofæller, 
  
I er fantastiske!  
Selv kl. 7.00 om morgenen på en isende kold 
Januar dag. 
Tusind for morgen vækningen! 
Jeg blev meget rørt!  
  
Det er dejligt at bo på et sted som Bakken,   
hvor der på trods af kolde vinde 
er meget hjertevarme... 
 
 Tusind tak for at I kom så mange forbi til 
åbent hus på Gaarden! 
-Det var hyggeligt at have jer på Besøg! 
Og mange tak for de mange gaver og fine 
kort! 
  
Mange kærlige Hilsner 
Søren 26 :-) 
 
 
 
Vores varme køleskab 
Bofæller har konstateret, at termometeret på 
køleskabet har stået på 16o. Det er jo ikke 
nogen god opbevaringstemperatur for 
madvarer. Men måske skyldes det, at det ind 
imellem sættes på en umulig opgave. Den 
funktion, der tidligere trak døren helt i, 
fungerer ikke længere, og indtil det er ordnet, 
bliver vi nødt til at lukke døren almindeligt. 
Alternativet er, at køleskabsmotoren kører 
konstant og lyder som et mindre tærskeværk i 
forsøget på at køle hele fælleshuset ned til 
5o. Ud over det bekymrende ved 
fødevaresikkerheden, koster det rigtig meget 
strøm og slider unødigt på køleskabet. Så vi 
må alle hjælpe hinanden med at være 
opmærksomme på, at døren bliver lukket 
rigtigt. Og at vi for en sikkerheds skyld 
tjekker, når vi går forbi. 
Kh Lotte og Dan 
 
 
 
Forslag: 
Billigere bakkelam 
 
For at sikre, at vores eget dejlige lammekød 
ikke fravælges til fordel for slagterens eller 
supermarkedets lammekød, vil vi foreslå, at 
prisen på lammekød TIL FÆLLESSPISNING 
reduceres til 80 % af den almindelige pris. 
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Prisen på kød til fortæring ude i husene 
ændres ikke. 
 
Forslaget vil alt andet lige betyde, at det 
samlede underskud på Bakkens fårehold 
forøges lidt, men til gengæld vil det nok også 
betyde, at vi alle får glæde af flere 
lammemiddage. 
 
Hvis ALT lammekødet bliver spist til 
fællesspisning, vil vedtagelse af dette forslag 
indebære, at den samlede indtægt på 
lammekød fx i 2013 falder fra ca. 24.000 til 
ca. 19.200. 
 
Mette 24 og Hans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


