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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalender og mail  
Husk at sende os en mail, hvis I skal bruge 
fælleshuset, og så skal det selvfølgelig også 
skrives på den store kalenderen i 
fælleshuset. 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 10. januar 2017 
Tirsdag d. 7. februar 
Tirsdag d. 14. marts 
Tirsdag d. 11. april 
Tirsdag d. 9. maj 
Tirsdag d. 6. juni 
 
Fællesmøder:  
Tirsdag d. 22. november  
Onsdag d. 18. januar 2017 
Torsdag d. 23. februar 
Mandag d. 20. marts 
Generalforsamling d. 25. April 
Onsdag d. 17. maj 
Torsdag d. 15. juni 
 
2016: 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Tirsdag d. 20 december hus 10 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Fred. d. 30. december hus 15 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
 
2017: 
Lørd. d 7. januar hus 23 
Lørd. d. 21. januar hus 2 
Sønd. d. 5. februar hus 25 
Lørd. d. 25. februar hus 26C 
Sønd. d. 26. marts hus 15 
Lørd. d. 29. april Hus 14 
Sønd. d. 30. april hus 15 
Lørd. d. 13. maj Hus 7 
Sønd. d. 14. maj Hus 21 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
Lørd. d. 17. juni Hus 21 

 
Tirsd.d. 26. december Hus 10 
 
Rengøring sønd. d. 18. december kl.10 
Stamgruppe 3 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
Fødselsdage: 
 
Sebastian fylder 6 år den 13. decenber 
Marcus fylder 53 år den 17. december 
  
Tillykke til jer begge to – må I få dejligt 
snevejr på jeres fødselsdag ;) 
 

 
 
 
 
Keramik på Bakken 
Kære Bofæller, 
Hvis du nu sidder og fortryder, at du ikke 
nåede at lave de hjemmelavede julegaver til i 
år, så byder der sig nu en unik mulighed for, 
at du kan nå det - til næste år. 
Vi starter simpelthen i januar med at lave 
smukke julegaver eller andet godt i keramik.  
Vi mødes kl. 20 d. 10.1 i fælleshuset, der er 
lidt ler at starte på, men ellers tager du bare 
dit eget med. 
- sig gerne til, om du kommer, vi glæder os til 
at se dig 
Alle gode hilsner, 
Brigitte og Eva 
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Kom til Nytår på Bakken... 
 
Kære bofæller og gæster, 
 
Vi ser frem til en festlig nytårsaften på 
Bakken for både små og store. Vi vil gøre alt 
for at rammerne og planlægningen bliver til 
en både hyggelig og traditionsrig aften.  
Hvert hus bedes melde til- og fra på listen i 
Fælleshuset. I har frist til fredag den 16/12!  
På søndag sætter udvalget en "opgave-
ønskeliste" op - vil vi meget gerne bede jer 
skrive jer på denne listen senest 21/12. 
Efterfølgende vender vi tilbage med mere 
info, før alle drager på juleferie. 
 
Mange hilsner Stamgruppe 1 

 
 
Hedins træ har det godt 
Han hentede det selv, et lille egevildskud, i 
skolehaven på 
Grøndalsvænge Alle´ i år 2000. Det blev 
plantet i Bakkens tunge jord, 
stik vest for hus 5 og er vokset sig pænt stort. 
Det har været suttetræ 
for mange bakkebørn og det fungerer nu som 
skyggetræ for fårene synligt 
fra husene. 
 
Pia Tafdrup beskriver træet så smukt i sin 
digtsamling,  Det drømte træ : 
 
EGETRÆETS EVIGHED 
 
Ikke frugttræers blomster i blæst, flyvende 
skyer i græsset 
men en treenighed af fugl og træ og 
majestætisk ro 
Regn at spejle sig i for egens lappede blade 
eller nænsom dug 
nat og vinterstille, sol og morgenstorm 
sølvglimt i det grønne mørke 

Rødder griber og lænker jorden med sit 
netværk 
grene strækker sig vidt og ikke mindre kaotisk 
for at åbne mit rum 
Fra kronen letter fugle og spredes i luften 
mosekonebryg skyller op og lægger sig om 
træet 
Tabt af syne kaldes det frem i et 
drømmeagtigt skær 
vældigere end dets egen gråknudrende 
stamme og krogede grene 
vældigere end dets hviskende hvælving 
hvorunder de døde findes 
historien; den der begyndte som en lysende 
stråle før os. 
 
Hilsen Anne-Lise 
 
 
Hus 25 på tur 
Kære bofæller. På onsdag drager den lille 
familie i hus 25 på et eventyr! Vi er afsted 
indtil d.21.januar og i mellemtiden bor Lotte 
(god ven af hus 21) i vores hus i det meste af 
perioden (så bliver den lille kat også passet 
og nusset, det er rart at vide. Hun er advaret 
om fangst af diverse lækre dyr..).  
 
Vi skal til Thailand - nærmere bestemt Khao 
Lak, Khao Sok (jungle), Railay Beach, Koh 
Lanta, Koh Lipe og Langkawi (en Malaysisk 
ø). Det bliver helt vildt spændende at rejse så 
langt tid med vores drenge - jeg har lavet en 
favebookgruppe hvor vi - i det omfang vi 
finder lidt internetforbindelse - vil lægge lidt 
billeder og fortællinger op. Skulle man have 
lyst til at komme med i gruppen, så send mig 
en besked eller en mail.  
 
Vi kommer til at savne jer alle sammen og vil 
glæde os over at kunne vende hjem til 
verdens bedste bofællesskab.  
De kærligste hilsner fra Topper, Villy, Hugo, 
Jacob og Nana  
 
 
Rigitg god tur til jer J 

 
 
 


