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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. 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 
Torsd. D. 29. oktober 20-24 Syng Dansk Hus 22 
Lørd. D. 31. oktober Hus 23 
Lørd. D. 7. november Hus 3 
Sønd. d. 8. november hus 6 (barnedåb) 
Lørd. D. 14. november Hus 12 
Lørd. D. 21. november Hus 23 
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. 23. januar Hus 2 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
Sønd. d. 28. februar Hus 26, 1. 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Lørd. d. 30. april Hus 14 
Lørd. D. 23. april Hus 7 
Lørd/sønd. 14./15. maj Hus 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 1 . nov. kl. 10 
Stamgruppe 3  
 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 

 
 
Fødselsdage: 
Kirstine fylder 49 år mand. D. 26.oktober 
Luis fylder 40 år d. D. 29. oktober 
Oliver fylder 18 år lørd. D. 31.oktober 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Det er Syng Dansk Dag torsdag den 
29/10.. 
 
Derfor byder Sletten Sangkor denne aften på 
et program med - mest - danske sange i 
fælleshuset startende klokken 20. 
 
Men vi synes også det skal være en Syng 
Med Dag. Derfor har vi også planlagt numre 
hvor I - kære publikummer - kan synge med. 
 
Personligt synes jeg også det kunne være 
fedt, hvis vi (altså Bakkefolket) kunne byde 
ind med sange fra vore egen sangskat - eller 
fra den røde bog! 
 
Jeg regner med at programmet varer et par 
timer, men den slags kan jo trække ud, hvis 
der er stemning for det. A propos stemning, 
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så har jeg aftalt med den ølansvarlige, at der 
vil være mulighed for at få smurt stemmerne i 
baren (sædvanlige barpriser) 
 
mvh 
Jens  
 
 
 

 
 
Nytår 2015 
 
Kære bofæller, 
 
Så nærmer sig tiden til årsskiftet og den store 
fest på Bakken. Datoen bliver som 
sædvanligt 31. december. 
 
Vi laver snart et ikke-bindende 
forhåndsopslag i fælleshuset, hvor man gerne 
må tilkendegive sin deltagelse samt antal 
gæster. 
Gæster er iøvrigt meget velkomne, men da 
der kun er plads til ca. 80 personer vil 
bofæller dog have fortrinsret. 
 
I år vil vi i særdeleshed gerne prioritere 
underholdning til børnene - der er også 
kommet flere af dem. Derfor håber vi på 
mange indslag i børnerummet, så de også 
kan have en dejlig aften. Men vi velkommer 
naturligvis også gode underholdningsindslag 
til os allesammen: Bestyrelsens 
underholdning, formandens tale, Kragens 
børnekor, Bakke-band, Keidings viser, 
folkedans og  
anden dans  mm. 
 
Vi ses til et fantastisk Nytår på Bakken! 
 
kh gruppe 1 
 
 
 
 

Mette Jensen 
Min mailadr. er 
mettejensen45@gmail.com 
Mit mobilnr. er 61502401 
Vi ses. 
Kh 
Mette 
 
 
 

 
 
Mit navn er Marckus Stein Tristan Hjelland, 
og jeg har i snart en  måned boet på Bakken, 
som lejeboer i Anne Lises ”anneks” 5b. Jeg er 
blevet bedt om at præsentere mig: Jeg har 
boet det meste af mit liv i Bergen, Norge hvor 
jeg blandt andet læste på universitetet. Jeg 
kom imidlertid til København for snart 20 år 
siden, og har mange kolde vintermorgener 
siden undret mig over hvorfor jeg ikke flyttede 
bare lidt længer imod syd, når jeg alligevel 
var undervejs. Men når foråret vender tilbage, 
bliver årsagen igen klar for mig, og min glæde 
over at bo i Danmark, og skandinavien 
fornyes. Nu bliver jeg her, i hvertfald indtil 
mine børn er voksne. Jeg har to drenge på 12 
og 13 år. De bor med sin mor og hendes nye 
mand, og er typisk hos mig hver anden 
weekend. 
Efter en opstart med oversættelse af software 
her i landet, kom jeg hurtigt i gang med min 
lærergerning. Jeg har været klasselærer på 
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en Steinerskole, og har arbejdet som 
hjælpelærer og pædagog på andre 
Steinerskoler, og en Steiner børnehave. 
Steinerpædagogikken er meget levende for 
mig, og selv om jeg nu arbejder for 
København kommune (i Mikkelborg) som 
lærer på en skole for anbragte 
behandlingskrævende børn, vil min 
undervisning ofte bære præg af hvad jeg har 
forstået af Steiners pædagogik. En stor del af 
mig hælder mod det musiske, og jeg laver og 
spiller musik. Jeg er mer kunstnerisk end 
struktureret anlagt, og har også stor interesse 
for kunst, og fotograferer selv. Jeg holder af 
at rejse, helst alene, men de seneste par år 
bliver det mest til Norge, for at skifte en pære, 
eller vaske vinduer hos mine gamle forældre 
som stadig udholder 256 nedbørsdage om 
året. Jeg har flere gange i mit liv boet i 
bofælleskaber, og det tiltaler mig meget, selv 
om jeg også sætter stor pris på at være 
alene. Ofte kommer jeg først sent hjem om 
aftenen, og bliver derfor ingen daglig 
medspiser. Jeg anser mig selv for at være 
venlig, hjælpsom og reflekteret; og flegmatisk 
indtil det søvndyssende;-) 
Jeg føler mig godt modtaget på Bakken, og 
ser frem til en dejlig tid her. 
 
Venlig Hilsen; Marckus 5b 
 
 
 
Ansøgning om køb af lamper. 
Til debat på førstkomne fællesmøde. 
 
Kære alle. 
Da skarpe lysstofrør i loftet ikke passer særlig 
godt til den blide yoga, købte jeg for 7 - 8 år 
siden 4 billige rispapirs lamper fra Ikea.  
De har givet et tilpas hvidt lys til mange, 
mange timers yogaudfoldelse. 
Det viste sig hurtigt at lamperne også kunne 
bruges andre steder i fælleshuset f.eks. i 
forbindelse med fester, og når der manglede 
lidt hyggebelysning i spiserummet i den 
mørke vintertid. Det medførte en meget 
omskiftelig placering af disse sarte lamper og 
også en noget barsk behandling, hvilket 
tydeligt ses på de ramponerede 
papirskærme. For ca 1½ år siden købte 
bofællesskabet derfor 2 nye papirlamper til at 
erstatte de lamper, der var mest medtaget. 
Situationen er derfor nu at yogaen kan 
udfolde sig på bedste måde i gode rammer, 

også hvad angår belysningen; naturligvis kun 
så længe papirskærmene holder. 
Hvorfor så søge om 4 nye lamper? 
Det skyldes, at vi har et opbevaringsproblem 
med lamperne. 
Lamperne befinder sig selvfølgelig i 
aktivitetsrummet, når vi laver yoga, men 
derefter har de ingen faste pladser. De kan 
findes på bordet i vaskeriet, i 
postkasserummet, på 1. salen, i kælderen og 
alle steder i spisesalen. Ved 
søndagsrengøringen har de forskellige 
stamgrupper forskellige prioriteringer for 
placeringen. 
Denne forvirring skyldes, at ingen af de 
ovennævnte steder er egnede til 
opbevaringen, så jeg og mange andre har 
mere eller mindre affundet os med tingenes 
tilstand. 
Ved yogaen forrige onsdag mødte Anne ( hus 
1 ) op med en solid lampe af robuste 
materialer og med en dekorativ krog øverst i 
toppen af den kegleformede lampe, med 
navnet May Day. Den er ikke så høj og ville 
kunne hænge på et vandret kosteskaft, 
ophængt under loftet i vaskeriet. 
Fordelene ved denne lampe er 1) dens 
robusthed, der gør den egnet til at blive flyttet 
rundt med i fælleshuset, 2) dens krog i 
toppen, der gør det let at hænge den op og 
derfor letter dens opbevaring og 3) den giver 
et brugbart lys. 
Lampen koster ca 500 kr, så den samlede 
udgift ville være ca. 2000 kr.  
Mon ikke en af vore arkitekter kunne skaffe 
os lidt rabat. 
Jeg ansøger hermed bofællesskabet om 
dette beløb. 
Kh Anne-Lise 
 
 
 
Gratis gødning til haverne 
I er meget velkommen til at hente hestepærer 
i hesteskuret til at gøde jeres haver. 
Hestepærerne befinder sig i den vestlige 
ende af skuret i de to indelukker og de burde 
være ‘lagret’, fordi de fleste af hestepærerne 
har ligget i flere måneder. 
Kh Lene 
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Sengetøj savnes 
Jeg har ikke været opmærksom på at få 
Maries hvide dynebetræk og ditto lagen med 
hjem fra tørresnoren  - for efterhånden lang 
tid siden, og nu mangler vi det. 
Dynebetrækket er fra Coop/Änglamark med 
lynlås i bunden og lagnet er godt 
gammeldags lærred. Mon ikke begge dele er 
kommet med en anden storvask hjem? Vi ser 
frem til en glædeligt gensyn :) 
Kh Lene 
 
Loppemarked på Bakken 
Vi er flere, som har talt om at lave et internt 
loppemarked med alle de ting og sager, som 
vi ikke længere har brug for. Det kunne evt. 
blive en søndag eftermiddag i nærmeste 
fremtid, og overskuddet af møbler, husgeråd 
og herretøj kunne Frivilligcentret måske få. Vil 
I være med? Så kom gerne til mig med et 
forslag på en dato, så laver jeg et opslag. 
Kh Lene 
 
 
 

Halogenspot, digitalkamera og 
lavenergipærer 

 

Vi har ryddet op, og vi har: 

-         Otte stålbørstede indbygningsspot 
til halogenpærer 

-        Et bredt udvalg af lavenergipærer 

-        Et Canon Ixus digitalkamera, som 
måske kan være sjovt for et barn, der 
gerne vil have sit eget kamera (og 
som det ikke er en katastrofe går i 
stykker). 

 

Hvis nogen til have nogen tingene sig til 
inden næste weekend, så går turen til 
storskrald � 

 

Mvh. Lene og Arne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Stamgrupper 
Gældende fra 1.11.2015 

 
 

 

Stamgruppe 1 
 

Stamgruppe 4 
 

Anne-Dorthe  
Arne + Jakob 
Dan 
Gerda 
Hanne Kristine + Morten 
Hjørdis 
Karen Sofie 
Jacob + Villy 
Marckus 
 

Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Charlotte og Ester 
 

Stamgruppe 2 
 

Stamgruppe 5 
 

Christian + Aslan 
Flemming 
Helge 
Mikael 
Sara + Sebastian 
Steffen 
Suzan 
Anne (26st) + August 
Johanne + Katrine 
 

Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Sebastian + Sille 
Nana + Hugo 
Søren (26st) + Birk  
Mikkel, Kamma og Rasmus 

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 
Eva + Thor 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Christian og Jakob (6) 
Søren + Johanna 
Torben H 

 
52 voksne og 27 børn og unge, I alt 79 bofæller 
 


