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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. 
 
Arrangementer 
Torsdag den 11.1, kl. 19.30: Debatmøde 2 
om jordvarme: 
Fastelavn 11.2, stg. 5 
Arbejdsweekend 7.-8.4 
Arbejdsweekend 5.-6.5 
Arbejdsw. Light 26.-27.5* 
Skt. Hans 23.6, stg. 6 
Arbejdsweekend 25.-26.8 
Trivselsdag 15.9, stg. 1 
1. advent 2.12, stg. 2 
3. advent 16,12, stg. 3 
Nytårsaften 31.12, stg. 4 
* Light-weekenden er en weekend, hvor der ikke laves 
frokost eller tilbydes børnepasning. Frokosten bliver 
levering af pizza, og der stilles drikkevarer frem 
 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
9. januar  
6. februar (beslutning om jordvarmen) 
6. marts 
10. april 
8. maj 
29. maj 
 
Fællesmøder i 2018:  
22. januar 
20. februar 
21. marts 
GF 25. april 
14. maj 
12. juni 
 

2017 - bookninger: 
Sønd d. 24. december hus 1 
Tirsd.d. 26. december hus 4 
Fred. d. 29. December hus 11 
 
2018 – bookninger: 
Lørd. d. 13. januar hus 13 
Sønd. d. 14. januar hus 7 
Lørd.- sønd. d. 20.-21. januar hus 2 
Lørd. 27. januar : Gulvreparation 
Lørd. d. 3. marts hus 6 
Lørd-sønd. 10-11. marts hus 6/barnedåb 
Lørd. d. 17. marts hus 14 
Lørd. d. 7. april hus 7 
Lørd-sønd. d. 14-15. april hus 18 
Lørd.-sønd. d. 28.-29. april hus 7 
Torsd. d. 10. maj hus 2 
Lørd-sønd. d .1-2. september hus 21 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Lørd. d. 29. december hus 11 
 
Søndagsrengøring den 14. januar kl.10 
ved stamgruppe 1 
Lotte, hus 4  
Torben, hus 10 
Hanne Kirstine & Morten, hus 12 
Lene & Marie, hus 14 
Jørgen, hus 17 
Torben, hus 19 
Hans & Jens, hus 21 
Sara & Sebastian, hus 23 
Søren, hus 26 st. 
 
Fødselsdage: 
Hanne J. fylder 76 år fredag den 12. januar.  
Til lykke Hanne J 
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Nytår 2017  
Tusind tak til arrangørerne i stamgruppen  for 
denne fine fest. Det var et herligt tema, 
børneaktiviteterne lignede også en succes – 
og især børnenes danseoptræden, fik sat 
gang i fællesdansen, der ingen ende ville 
tage. Gentag gerne dette koncept J 
Kh Lene 
 
Og for dem, så ikke havde den fornøjelse at 
høre årets nytårstale – altså den, som ikke 
blev transmitteret tv, så kommer Louises 
nytårstale her: 
 
Årets vigtigste begivenheder i DK og på 
Bakken 

Årets krafttag var at få salget af gården på 
plads, vende blad og komme videre. Det tog 
hårdt på Bakkens samlede overskud og 
energi. Det er nu en erfaring og vi ønsker alle 
held og lykke. 

50-årige Andrea Søllested er blevet kåret til 
vinder af årets udgave af den ’Den store 
bagedyst’. 

Johanne i hus 6 er en soleklar Bakken vinder! 
Hendes kager til Mortens Aften fik flere 
voksne mænd til at græde af glæde. 

Når nogle vinder, er der nogle der taber. 
Lokalpolitisk var Dansk Folkeparti en af de 
store tabere, mens vores egen Kristian var en 
af de store vindere. Vi er stolte og glade! 

Andre vindere, som kaster glans over 
Bakkens ry er selvfølgelig Honninggruppen 
hvis rørde honning vandt prisen som årets 
bedste. Det – sammen med at Morten spiller i 
superligaen – det kan de færreste 
bofællesskaber prale af! 

Årets arbejdsmyrer: Mette & Annelise, som er 
oppe og arbejde inden vi andre har fået 
underbukser på. 

Mange vil gerne tage æren for årets fest 
rundt omkring i DK, men det er fordi de ikke 
var til Dan og Lottes fest den 12. august. 

En af årets bedste udgivelser er 
bla Digtsamlingen ”Spor efter fugle” af Julie 
Sten-Knudsen (Gyldendal), og en af Bakkens 
bedste udgivelser er – bla – Peter Sømands 
julemail til os alle sammen.  

Årets youtuber er Alexander Husum. Bakkens 
informationsstar er selvfølgelig Bakkanalen 
og Lene! 

Årets vejr: Det vådeste i dansk vejrhistorie. Vi 
har nu fået en overnaturligt stor sø og vores 
egne søheste. 

Det er svært at vælge Årets 
renoveringsprojekt. Her er bla tingshuset i 
Århus med i opløbet. Her på Bakken er det 
ligeså svært. Er det svelleprojektet? 
Gulvprojektet eller Gården som Søren og Mik 
tryller med? Spændingen er ulidelig! 

Årets dansker 2017 er Nadia 
Nadim, professionel fodboldspiller, EM-
sølvvinder og medicinstuderende 

Årets dansker på Bakken er selvfølgelig 
nyfødte Johan som spreder glæde og godt 
humør med sit milde væsen. 

Danmarks stærkeste kvinde hedder Anne 
Karlsen. Hun kan løfte 200kg. Bakken er 
propfyldt med stærke kvinder. En af dem er 
Gerda, som rakte tunge af Døden og kom 
hjem fra hospitalet til Bakken igen. Skål 
Gerda! 

Danmarks stærkeste mand hedder i år Mikkel 
Leicht (det er 4. gang han vinder, han er fra 
nordjylland) En af Bakkens stærke og ikke 
mindst standhaftige mænd er også jyde, 
nemlig Hans, der kæmper med sin 
genoptræning. En lille standhaftig mand er 
Topper, der usædvanligt hurtigt lærte sig at 
gå. 

Bakken har ligeledes to standhaftige kvinder, 
nemlig Katrine i hus 6. Hun er stoppet med 
sutten. Og Katrine på gården som fik 
topkarakter til sin seneste eksamen.  

En af årets kunstudstillinger er iflg 
Berlingeren Anselm Kiefers udstilling i 
Copenhagen Contemporary. Men vi ved, at 
det var Hjørdis udstillinger i kunstforeningen! 

En af årets mest irriterende sangere er 
Gulddreng, så meget desto gladere bliver jeg, 
når lille Jacob i hus 6 går imod trenden og vil 
slutte med at sige f-ordet.Vi håber trenden 
spreder sig. 

Årets par er iflg en realytsite Geggo og 
Cengiz fra ‘Familien fra Bryggen’. Årets par 
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på Bakken er langt mere hardcore sejt: Giv 
en hånd for Torben og Gerda! 

Årets festabe er Nana, som skaber store og 
små fester til glæde for store og små. Tak for 
overskuddet Nana! 

Årets bedste naboer er IKKE i Esbjerg, som 
man ellers kan læse. Det er selvfølgelig alle 
her på Bakken. Her vil jeg tilføje som 
Dronningen: Gud Bevare Bakken! 

Om jordvarmeprojektet 
Kære bofæller 
Efter 1. debatmøde den 19.12.2017 med 
deltagelse af både energirådgiver Janus 
Hendrichsen (Energitjenesten) og 
energiarkitekt Mads Aarup (aarup.net) var der 
indtil Nytårsaften mulighed for at stille 
spørgsmål om projektet pr. mail, og det har 
en del bofæller gjort. Alle spørgsmålene er 
sendt videre til Mads, der vil vende tilbage 
med svar på 2. debatmøde.  

Samtidig har Energnisterne opstillet en række 
arbejdsgrupper som led i det samlede 
jordvarmeprojekt og bedt bofæller påtage sig 
et ansvar for gruppernes indsats: 

• Økonomi: Mik og Arne 
• Placering af anlæg inkl. slanger: Erik og 

evt. Mette 
• Skurindretning: Jørgen 
• Asfaltering: NN (vi foreslår Ole) 
• Skal hus 24+25 være en selvstændig 

fyrgruppe?: Jacob og Mette 
• Fibernet og EL mhp opladning af elbiler: 

NN (vi foreslår Mikkel og Christian 18) 
 
Processen fra nu og frem mod den 
kommende fyringssæson ser sådan her 
ud: 

Faste tirsdagsmøder i fælleshuset kl. 19 
for dem, der ønsker det. Find selv hinanden 
og aftal, hvad I vil drøfte. Energnisterne 
indkalder ikke til disse møder. Evt. input fra 
disse møder kan leveres pr. mail til 
energnisterne@bf-bakken.dk. 

Torsdag den 11.1.2018 kl. 19.30: 
Debatmøde 2 
Besvarelse af indsendte eller nærmere 
undersøgte spørgsmål v/ Mads Aarup 
Forberedelse af beslutningsmøde 

Tirsdag den 6.2.2018 kl. 19.30: 
Besluttende fællesmøde 

Mads Aarup deltager 
 
Forår/sommer 2018: 
Gennemførelse af projektet med afslutning i 
god tid inden fyringssæsonens start 
 
Med varme hilsener 
Energnisterne (Henrik, Lise, Dan, Hans) 
 
 
Oversvømmede jorder 
På egne, hestenes og fårenes vegne vil 
jeg meget gerne bede om, at vi får gjort 
noget, så vores ellers så fine sø får et 
mindre omfang, og jorderne bliver mindre 
våde. 
Jeg har forstået på Erik og Arne, at det 
muligvis er brønden i det sydvestlige 
hjørne, som er blevet presset sammen, 
så drænene ikke fungerer, og derfor løber 
vandet ikke væk, som det ellers var 
meningen. I stedet ophobes vandet på 
markerne og indskrænker de arealer, 
som dyrene kan gå på – og for så vidt 
også vi andre. 
Punktet må gerne komme på 
førstkommende fællesmødedagsorden. 
Kh Lene  
 


