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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: 
2014:  Tirsdage kl. 20 
14. januar /18. februar /18. marts 
15. april/20. maj/ 17. juni 
 
Fællesmøder: 
2014: 
Mand. 20. januar 
Tirsd. D. 25. februar 
Torsd. D. 27. marts 
Onsd. D. 23. april Generalforsamling 
Mand. d. 26. maj 
Tirsd. D. 24. juni 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
Juleaften hus18 
Onsd. d. 25. dec. Hus18 
Torsd. d. 26. dec. Hus 7 
Fred. D. 27. dec. Hus 4 
Lørd. D. 28. dec. Hus 5 
Sønd. d. 29. dec. Hus 3 
Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr 5 
 
2014 
Sønd. d. 12. januar Hus 20 
Lørd. D. 18. januar Hus 25B 
Lørd. D. 25. januar Hus 2  
Lørd/sønd. 17.-18- maj Hus 13 
Lørd/sønd d. 22-23.marts Arbejdsweekend 
Lørd/sønd d. 24-25.maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 1. juni Hus 19 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
Lørd. D. 23-24. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
Lørd. D. 6. december Hus13 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring alle kl. 12 efter nytårsaften 
 

 
 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 
 

 
 
Glædelig jul 
 
 
 
Nye stamgrupper 
Kære bofæller  
Det er nu flere år siden vi fik vores 
nuværende stamgrupper, så bestyrelsen har 
udarbejdet en liste over nogle nye som 
træder i kraft den 1. januar 2014. Listen 
hænger også på opslagstavlen i fælleshuset. 
Vi håber de nye grupper vil komme til at 
fungere til glæde og gavn for såvel 
bofællesskabet som den enkelte Bakkeboer. 
Kærlig hilsen 
bestyrelsen 
 
 

Nøglerne til julen 
Tak til den behjertede bofælle, som fandt 
mine nøgler og hængte dem på opslagstavlen. 
Jeg havde virkelig savnet dem. Men hvem 
fandt dem? Og hvor var de? 
Ole S. - hus 7 
 
 
 
 



 
 

Stamgrupper 
Gældende fra 1.1.2014 

 
 

 

Stamgruppe 1 
 

Stamgruppe 4 
 

Anne-Dorthe + Martine  
Arne + Jakob 
Dan 
Gerda 
Hanne Kristine + Morten 
Hjørdis 
Karen Sofie + (Frederik) 
Ole E.P. 
 

Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Mette 15 
 

Stamgruppe 2 
 

Stamgruppe 5 
 

Anne Gerd + Naja 
David + Simon 
Elva 
Flemming 
Helge 
Mikael + Kristian 
Sara + Sebastian 
Steffen + Victor 
Suzan 
 

Bodil 
Jørgen 15 
Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Rune + Liv 
Sebastian + Sille 

Stamgruppe 3 
 

Stamgruppe 6 
 

Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
 

Dorthe 
Hanne S 
Hans + Jens 
Judith 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Niels 
Søren + Johanna 
Torben H 

 
 

 
51 voksne og 22(+1) børn og unge, I alt 73(+1) bofæller 



 
 

  
 
 

Julehistorie om en bedre verden 
- Hedder hun Bøttiger til efternavn? spurgte min gamle kollega på Asminderød Skole, Bente Borch, 
da jeg forrige år var til julefrokost med hende og fortalte, at en af hendes gamle elever var flyttet ind 
på Bakken. 
- Det ved jeg, sgu’ da ikke. Jeg ved kun, at hun hedder Anne til fornavn, var mit upræcise svar, men 
jeg gik hjem og så på hus 1’s postkasse, at konen i hus 1 virkelig hed Bøttiger. 
Og hvordan kunne det så være, at Bente Borch, kunne huske Anne, for det havde masser af hendes 
elever heddet? 
Det var der ifølge Bente Borch flere årsager til. 
For det første var Anne enhver lærers drøm om den gode elev, og hendes far havde en flyvemaskine 
og fløj gerne datteren hid og did i Danmark og Europa, og det var usædvanligt på den tid.  
Men tydeligst prentet i den gamle klasselærers erindring var, at Anne i 5. klasse i 1985 sammen 
med 2 store elever fra 8. klasse i Århus havde vundet en landssækkende tegnekonkurrence 
udskrevet af FN i anledning af organisationens jubilæum. 
Som tak blev de tre elever inviteret til New York af FN i december ledsaget af en dansk 
repræsentant fra Unesco. Det var selv selvfølgelig en stor oplevelse for den 11-årige Anne, der 
efterfølgende begejstret fortalte om sine oplevelser i klassen illustreret med fotos. De tre danske 
elever havde været på rundtur i New York og havde bl.a. set de to tårne og FN-bygningen, hvor 
selveste vicegeneralsekretæren tog imod de tre danske elever, takkede dem og gav dem fik en masse 
FN-flag med hjem. 
Annes tegning var en collage i A3 format, et papirklik, hvor hun havde skildret en bedre verden 
med mange forskellige symboler. Bl.a. var der børn fra hele verden med hinanden i hånden under 
regnbuen. Fredsduer manglede selvfølgelig heller ikke på Annes collage. Og hvad kan være mere 
aktuelt her i december, hvor julebudskabet forkynder fred og kærlighed? 
 
Tekst (takket være Annes gamle klasselærer Bente Borch) og fotos anno 2013: 
Ole S. – hus 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


