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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 kalenderen i fælleshuset. 

 
Arrangementer 
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 

 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
Nye datoer er på vej. 
 

Fællesmøder i 2018:  
 

2018 – bookninger: 
Sønd. d. 17. juni – massage kl.8.30-16.00 
Lønd. 7. juli hus 15 
Lørd. d. 18. august hus 3 
Lørd-sønd. d .1-2. september hus 21 
(kun booking af fjernsynsrummet natten 
mellem lørdag og søndag) 
Lørd. d 1.september hus 5b 
Lørd. d. 27. oktober hus 23 
Lør/søn d. 3. + 4. nov hus 26 1.sal 
Lørd. d. 1. december hus 3 
Lørd. d. 8. december hus 6 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Lørd. d. 29. december hus 11 
 

2019 – bookninger: 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Søn. d. 19. maj hus 7 
 

 
 

Søndagsrengøring den 17/6 kl.10 med 
stamgruppe 2: 
Henrik, Hus 3  
Johanne & Katrine + Johan, Hus 6  
Mik, Hus 11  
Arne, Hus 14  
Flemming, Hus 16  
Gerda, Hus 19  
Kirstine & Esther, Hus 21  
Mette, Hus 24  

 
 

  

 

Fødselsdage:   
Topper fylder 2 år på søndag 17/6 – en sang 
og en traktortur skal han have☺ 

 
Afkølende aktiviteter: 
Pludselig en dag stod en kasse fyldt med 
skøjter foran vores dør. Det var en foræring til 
os – og alle andre skøjteløbere på Bakken fra 
Susanne og Tom (tidl. Hus 15). Vi vil gerne 
sætte skøjterne et sted, så der er frit adgang 
til at låne dem – når den kolde tid vender 
tilbage. Kan det evt. være i kælderen eller i 
sommer/vinter-depotet? Gode ideer 
modtages. 
 

E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                                Hjemmeside: www.bf-bakken.dk  
Redaktion: Lene (Johanne og Charlotte)                              Deadline søndag kl. 16 00                             Redigeres af bofæller 
 
 
 

        38. årgang   ·   Nr. 24 · 3. juni 2018 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-vvu7ePLAhXBKCwKHbvwA8MQjRwIBw&url=http://www.fest-tips.dk/clipart/flag/pages/flag-17001.htm&psig=AFQjCNH4wZITq0VFLe8zvYGzk4XNUCcGmw&ust=1459270885644280
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-vvu7ePLAhXBKCwKHbvwA8MQjRwIBw&url=http://www.fest-tips.dk/clipart/flag/pages/flag-17001.htm&psig=AFQjCNH4wZITq0VFLe8zvYGzk4XNUCcGmw&ust=1459270885644280
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-vvu7ePLAhXBKCwKHbvwA8MQjRwIBw&url=http://www.fest-tips.dk/clipart/flag/pages/flag-17001.htm&psig=AFQjCNH4wZITq0VFLe8zvYGzk4XNUCcGmw&ust=1459270885644280
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-vvu7ePLAhXBKCwKHbvwA8MQjRwIBw&url=http://www.fest-tips.dk/clipart/flag/pages/flag-17001.htm&psig=AFQjCNH4wZITq0VFLe8zvYGzk4XNUCcGmw&ust=1459270885644280
mailto:Bakkanalen@bf-bakken.dk


2 

 

  
Kh 
Lene 
 

Hestefolden: 

Hjælp os med at holde hestene inde 
Her kommer lige en venlig opfordring til at 
fortælle hestegruppen/Lene, hvis nogen af 
hegnpælene ligger ned. Her til eftermiddag 
var en hjørnepælene knækket – måske 
påkørt – og hvis ikke Nana havde gjort mig 
opmærksom på, at folden måske stod åben 
efter høhøsten, havde jeg nok ikke lagt 
mærke til problemet – for det er ikke hver 
aften, at jeg eller Ørn tjekker hegnet. Derfor 
vil vi være taknemmelige for alle 
underretninger om hegnets tilstand. 
På forhånd tak. 
 

 
 

Duge: 
Jeg tror, nogen må have glemt, at de har lånt 
fælleshusets hvide duge og servietter. Jeg 
har derfor stillet kurven frem på det lille 

cafe´bord som en påmindelse 😜 

Kh Dorthe 

 

 
Koncert med kammerkoret STAKA: 
 
Et program med dejlig, nordisk a cappella-
musik kan høres nu på mandag i 
Apostelkirken på Vesterbro, opført af det kor, 
jeg synger med i: 
 
http://www.staka.dk/koncerter/  

 
Vi trakterer bl.a. Sibelius (SF), Grieg 
(N), Taube (S) og Holmboe (DK) 
 
Med kærlig hilsen Hans 
 

 
 

Kære naboer! 
Tusind tak for det smukke venskabstræ, som 
vi fik til Landsbyens 10 års fødselsdag i 
lørdags! Som I kan se på billedet har vi 
plantet træet mellem vores legeplads og 
fælleshuset, så vi alle kan få glæde af det 
hver dag. Tak fordi I kom så mange og med 
sang og var med til at gøre dagen festlig.  
 

Kærlig hilsen alle os i Landsbyen 

 

 

 
Hus 21:  
 
Næste skridt er taget: Ditte, Christian, Bjørk 
(12), Isak (9) og Hugo (10 mdr.), der var 
begejstrede over deres besøg på Bakken til 
åbent hus forrige søndag, har budt 4,95 mio 
kr. for hus 21. Vi har accepteret deres bud og 
aftalt overtagelse 1.11.2018. Tilbage står 
bestyrelsens godkendelse af familien, som 
allerede ifm deres interesse for hus 3 spiste 
med i fælleshuset sidste år. Vi lader 
bestyrelsen afgøre, om familien skal til 
fællesspisning igen, jf. hussalgsproceduren. 
 
Vi beder nu Ditte/Christian og bestyrelsen 
aftale et snarligt møde (og evt. 
fællesspisning), så de sidste formaliteter kan 
falde på plads. Vi har et rigtig godt indtryk af 
familien, og det er rart at tænke på, at de skal 
flytte ind i vores hus/på Bakken. 
Kh. fra Jens, Esther, Kirstine og Hans  
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Hus 1 – velkommen☺: 
  
Her kommer lidt info: 
Anders er 32år, læge og pt. i turnus i 
Kvistgård. Tine er 34år, arkitekt og arbejder i 
København som restaureringsarkitekt. August 
er 6år og starter på Langebjergskolen til 
sommer og Victor er 3år og er lige begyndt i 
børnehaven Firkløveren. Tine og jeg mødte 
hinanden i 2007 da vi lige var flyttet på 
samme køkken på Tietgenkollegiet, Islands 
brygge. Efter 5år der flyttede vi sammen på 
Kunstnerkollegiet, ved Vor Frue kirke, hvor vi 
nåede at bo i 6år, da man måtte blive boende 
der som PhD studerende. Da studietiden 
nærmede sig enden og vi kunne se at vi snart 
skulle ud og bo i den virkelige verden, vidste 
vi begge at det skulle være i et bofællesskab, 
da vi jo aldrig har prøvet andet sammen. Vi er 
derfor meget lykkelige over at det lykkedes 
for os at få et hus på Bakken. 
  
Kh. Anders og Tine 
 
 
Natur-almanakken: 
På marker og enge kan du støde på 
”gøgespyt” på græs og planter. Det skyldes 
skumcikadens nymfe, der sidder med 
hovedet nedad og suger saft fra planten. 
Fra bagkroppen udskiller den en voksholdig 
væske, som den pumper luft igennem, så 
det bobler op til skum. Det beskytter mod 
udtørring og fjender. 
¨ 

 


