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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: 
Fredag d. 14.11. kl. 16.30-18.30 
Tirsdag d. 9.12. kl. 20.30-22.30 
 
 
 
Fællesmøder: 
Mandag d. 15. december 
 
 
 
 
 
2014 
Søndag d. 14. dec. Stamgr. 5 3. sønd. i advent 
Onsd. D. 24. 12 Hus 20 
Torsd. D. 25. december Hus 22 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Sønd. d. 28. december Hus 10 
Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften  
 
2015 
Søndag. D. 4. januar hus 15 
Lørd. D. 24. januar “Peter`s Jul” Hus 2 

Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 
Lørd. D. 20. marts Hus 8 
Jul 25. december Hus 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 14. dec. kl. 10 
Stamgruppe 5: 
 
Bodil 
Jørgen 15 
Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Sebastian + Sille 
Nana + Hugo 
Søren (26st) + Birk (fra 1/1-15) 
 
 
 
Fødselsdage: 
Elva fylder 29 år fred. D. 12. december 
Sebastian fylder 4 år fred. D. 12. december 
 
 
 

 
 
Tillykke 
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Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 156, november 2014, har testet: 
Emhætter, Legetøj, Digitalkameraer, 
Printere, Italiensk ekstra jomfru olivenolie, 
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) 
 
 
 
Julekoncerter 
 
Graabrødre Kammerkor holder i år to 
julekoncerter: 
 
Lørdag den 13. 12. kl. 18 i Rundetårn 
Lørdag den 20. 12. kl. 15 i Høsterkøb Kirke, 
Hørsholm (OBS: ikke kl. 16, som jeg vist har 
sagt til enkelte) 
 
Vi synger bl.a. musik af F. Poulenc, M. 
Lauridsen, J. Gallus og korets dirigent Egil 
Kolind.  
 
Vel mødt! 
 
Hans 
www.kammerkor.dk  
 
 
 
Nytårsaften 2014 med hele tre nyheder 
 
Stamgruppe 6 er ved at varme op til årets 
sidste fest. Aslans (og Evas) flotte opslag 
er kommet op, hvor vi kan skrive os på med 
antal voksne, børn, gæster (v+b) og - som 
noget nyt - hvor mange af hvert hus' tilmeldte, 
der vil spise VEGETARISK nytårsaften. Og 
dér må vi jo nok lige indskærpe, at kun de, 
der har meldt sig som vegetarer, spiser af 

vegetarmaden, og kun de, der ikke har, 
spiser af kødet! 
 
For at undgå bøvl med frameldinger, 
madspild, kassereroverarbejde mv. har SG6 
besluttet, at det er BINDENDE TILMELDING 
- det er den anden nyhed! Bliver man 
forhindret af sygdom eller andet, kan man 
bede en bofælle tage mad fra. 
 
Tilmeldingsfristen er lørdag den 13.12. Så 
kan vi i stamgruppen nå at se på, om der er 
flere på listen end de 100, vi har sat som max 
i år - og finde en løsning på det. 
 
Den tredje nyhed er, at vi har besluttet at 
FEJRE LYSETS KOMME på en anden (men 
også stemningsfuld og varm kakao-garneret) 
måde end den hidtidige med flot, men 
forurenende festfyrværkeri. Den gruppe, der 
påtager sig denne opgave, kan være med til 
at bestemme hvordan, og SG6 bidrager med 
gode ideer! Opslag med tilmelding til opgaver 
sætter vi op den 15.12. 
 
Kh. Hans, pva SG6 
 
 
 
TRIVSEL 
Trivselsgruppen/stamgruppe 3 har tilrettet 
oplægget om den praktiske anvendelse af 
inputtet fra trivselsdagen efter det seneste 
fællesmøde. Erik påpegede, at der manglede 
forslaget om at opdele debatten, så vi først 
får alle spørgsmål belyst og dernæst går over 
til diskussionen. 
Jeg har vedhæftet hele dokumentet, men der 
kun rettelser på planche 3, der nu kommer til 
at se således ud:  
 
Konkrete ideer  
•Præ-samtaler til fællesspisning forud for 
fællesmøder om emner, der kan ’luftes’ 
•Indføre samtaler i mindre grupper til 
fællesmøderne på specifikke emner 
•Udelad orientering til fællesmøderne 
medmindre, at det er meget væsentligt 
•Indled debatpunkterne med at få svar på 
alle spg. og derefter diskuteres emnet 
•God tone ved møderne 
 
KH Lene/stamgruppe 3 
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