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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 

Kalender 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: 
Tirsd. D. 20. oktober 
Tirsd. D. 3. november 
Tirsd. D. 17. november 
 
Fællesmøder: 
Onsd. D. 28. oktober 
Onsd. D. 25. november 
Søndag d. 29. nov. 1. søndag i advent Stamgrp. 5 
Søndag d. 13. dec. 3. søndag i advent Stamgrp. 6 
Torsdag d. 31. dec. Nytårsaften Stamgrp. 1 
 
2015 
Lørd. D. 10. oktober Hus 6 
Torsd. D. 29. oktober 20-24 Syng Dansk Hus 22 
Lørd. D. 31. oktober Hus 23 
Lørd. D. 31. oktober Hus 14 
Lørd. D. 7. november Hus 3 
Sønd. d. 8. november hus 6 (barnedåb) 
Lørd. D. 14. november Hus 12 
Lørd. D. 21. november Hus 14 
Lørd. D. 28. november Hus 13 
Torsd. D. 24. december Hus 3 
Fred. 25. december Hus 10 
Lørd. D. 26. december hus 4 
Søndag den 27.dec 2015 Hus 7 
Tirsd. D. 29. december Hus 11 
2016 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
Sønd. d. 28. februar Hus 26, 1. 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Lørd. D. 23. april Hus 7 
Lørd. D. 23. januar Hus 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 11 . okt. kl. 10 
Stamgruppe 6  
 
Dorthe 
Hanne S 
Hans + Jens 
Eva + Thor 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Niels 
Søren + Johanna 
Torben H 
 
 
Fødselsdage: 
Esther fylder 16 år mand. D. 12.oktober 
 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Kære bofæller 
 
Når I booker fælleshuset, så vær sød at 
skrive om det er en lørd. eller sønd. og 
I skal også huske at skrive det på kalenderen 
i fælleshuset. 
 
Kh Redaktricen 
 
 
 
Rugeæg  

Kære Alle, 
Vi har en skruk på æg i hønsehuset, og 
kyllingerne skal gerne komme næste 
weekend. Desværre er der rugeæg, der 
forsvinder, måske en rotte, en skade eller 
hønsene selv. Vi ved det ikke, men hvis 
nogen har set et dyr i eller omkring 
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hønsehuset - som ikke er en høne - må I 
meget gerne sige til, for hvis den tager æg 
tager den måske også kyllinger og det vil vi 
gerne kunne gøre noget for at undgå. 

På forhånd tusinde tak for hjælpen. 

Hønsegruppen 
 
 

 
 
Dort wo du nicht bist…  

Kære Bodil og Niels!  
  2. oktober 2015 
 
I er romantikere: Dort wo du nicht bist, ist dag 
Glück, hedder det i romantikernes tyske bibel.  
 
Græsset på naboen mark er altid bedre, lyder 
en lidt mere prosaisk, dansk variant. 
 
Men når man betænker alle de steder på 
kloden, I har besøgt og beboet, må I være 
superromatiske 
 
… og det bliver ved: Dort wo du nicht bist, ist 
da Glück. 
 
På en måde er I også en slags flygtninge eller 
snarere migranter. De søger et bedre liv, og 
det gør I på sætter vis osse. Ikke bedre 
materielle vilkår, men oplevelser og 
selvudvikling under fremmede himmelstrøg: 
Dort wo du nicht bist, sind die Erlebnisse. 
Men hvad enten det gælder bedre materielle 
vilkår eller søgen efter åndelig/mental 
berigelse, havde det set sort ud for 
udviklingen i denne verden, hvis ingen havde 
haft modet til at gå nye veje. I har både 
modet, evnen og de økonomiske muligheder. 
”Der er sympatisk at bruge af formuen i 
stedet for at puge sammen”, sagde den 

gamle provo, Ole Grünbaum i bogen 
”Provokér”.  
 
I kom hertil under stort ståhej fra 
Klampenborg for 4 år siden, hvor bølgerne 
gik højt under tolkningen af, hvad en” 
godkendelse af købere” var. I havde ingen 
hjemmeboede børn og fandt derfor ikke i 
første omgang nåde for 
optagelsesudvalg/bestyrelse.  Godkendt blev 
I så senerne efter en mindre paladsrevolution 
i bofællesskabet. Men i mellemtiden var I 
blevet fornærmede og takkede nej. 
 
Nysgerrigheden og lysten til nye oplevelser i 
fællesskabets navn, fik jer dog senere til at 
sluge kamelen, og det har bofælleskabet 
været så glad for, at en af skeptikerne senere 
indrømmede, at I var trods manglen på 
hjemmeboende børn var idéelle bofæller. 
 
Altid hjælpsomme, venlige med smil og latter 
på læben, legesyge, spontane og der er ikke 
det udvalg, I ikke har siddet i. Energien og 
foretagsomheden er så legendarisk, at jeg 
priser mig lykkelig for, ikke at have haft jer 
som elever i skolen. Hvilken diagnose havde I 
mon ikke fået? Der er ikke den opgave og 
aktivitet, I ikke er parate til at kaste jer over, 
så min - og antagelig også andre bofællers - 
spontane reaktion på jeres udmelding om 
flytning var: Det er sgu da ærgerligt, at sådan 
nogle gode bofæller flytter. 
 
For I har på eminent vis bidraget til den 
mangfoldighed, som er forudsætningen for 
vækstpunkterne i bofællesskabet. De senere 
år har vi prioriteret børnefamilier, og det er 
godt for generationsskiftet, men børnefamilier 
er af mange grunde trængte og hårdt spændt 
for, og har derfor naturligt nok svært ved at 
udvise det spændstige, energiske spræl, I har 
præsteret. I er kloge og innovative og forstår 
jer følgelig også på andre mennesker, børn 
og hunde. I mener fx, at Anne Lises nye 
hvalp er meget klog, og det er hun ikke uenig 
i, og at I går i jeres omgivelser med træsko 
på, kan fx vores barnebarn, Sofie bevidne. 
Hun er også ked af, at I flytter. 
 
Et adelsmærke for jer er også, at I på 
eksemplarisk vis eksponerer de originaler, vi i 
sin tid efterlyste så meget. Efter Hedins alt for 
tidlige død har Peter nærmest haft monopol 
på at være Bakkens original.  Men I er begge 



 3 

mere end værdige og meget velkvalificerede 
til optagelse i denne fornemme ”Bakkens 
originalers Klub”. Selvom originaler plejer at 
være om ikke fattige, så dog oftest 
mindrebemidlede, er I originaler på den fede 
måde, og fede originaler hænger desværre 
ikke på træerne. 
 
Og det ser ud til at jeres børn slægter jer på, 
hvad angår lysten til at præstere: (her 
historien om Jonathans rygsæk) og Josefines 
beslutning om at stille op for de konservative i 
en for partiet håbløs situation, viser at de som 
jer ikke viger tilbage for nogen opgave. 
 
Selv har I - apropos Josefine, der nu er blevet 
fru forsvarsminister Peter Christensen, være 
hele kompasset rundt fra venstresocialister til 
de konservative. Spørgsmålet er, om det det 
er frem-eller tilbageskridt? 
 
Det ville i hvert fald glæde Uggi, min tidlige 
nabo mod syd, som til d.d. mig bekendt har 
været den eneste konservative vælger i BB. 
(Taleren blev her belært om, at Josefine og 
PC ikke er gift) 
 
Lige nu er I mætte at fælles dit og fælles dat 
og vil meditere og opleve i tosomhedens 
fællesskab. Skulle I gå hen og opdage, at 
lykken alligevel ligger i Bofælleskabet, skal I 
være vedkomne til at komme igen. Tak også 
for denne grandiose afskedssalut. Savnet og 
elsket: Held og lykke på rejsen og alle dem, 
der med garanti følger efter. Dort wo du nicht 
bist, ist das Glück. Gid I en dag må finde den. 
Ledsaget af bofællernes hurraråb…De længe 
leve… 
På egne og bofællernes vegne 
Ole 
 
 
 
Brænde-bestilling 
 
Mette og jeg bestiller lufttørret, blandet løv 
hos DKbrænde til den tilstundende vinter. Se 
herunder! 
 
Hvis I vil være med på en bestilling, så giv 
mig besked senest nu på torsdag den 8. 
oktober. En større samlet bestilling giver os 
alle en lavere pris! Fortæl mig, hvor præcis I 
gerne vil have brændetårnet placeret ved 

leveringen, så skal jeg gøre, hvad jeg 
kan. Fredag morgen bestiller jeg. 
 
Kh. Hans 
                     

 
 
Lufttørret blandet løv  
1.995,00 kr Ved køb af flere ned til: 
1.595,00 kr  

Læg i kurv 

Tætpakket brændetårn med 1,8-2,1 
m3 lufttørret blandet løv. Savet i 26-28 cm, 
flækket i gode stykker og håndstablet. 

Kan være regnvådt ved levering, men er 
hurtigt klar til brug. 

 


