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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 
1. advent 2.12, stg. 2 
3. advent 16,12, stg. 3 
Nytårsaften 31.12, stg. 4 
 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
Tirsdag d. 9. oktober  
Tirsdag den 13. november 
 
Fællesmøder i 2018:  
Tirsdag d. 18. september kl.20 
Onsdag d. 24. oktober kl.20 
Torsdag d 22. november kl.20 
 
2018 – bookninger: 
Torsd. d. 20. september: massage i tv-
rummet 
Sønd. 30.sept. hus 3  
Onsd. d. 3. oktober: massage i tv-rummet 
Lørd. d. 6. oktober hus 20 
Sønd. 21.oktober massage i Tv-rummet 
Lørd. d. 27. oktober hus 23 
Lør/søn d. 3. + 4. nov hus 26 1.sal 
Lørd. 10. nov hus 14 
Lørd. 24. nov hus 3 
Lørd. d. 1. december hus 3 
Lørd. d. 8. december hus 6 
Lørd. d. 15. december hus 20 
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. 16/2 hus 23 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 

Søn. d. 19. maj hus 7 
 
 
Søndagsrengøring den 23/9 kl.10 -  
stamgruppe 3: 
Peter 
Marcus 
Karen Sofie 
Suzan 
Erik 
Charlotte + Esther 
Hanne 17 
Luis + Mateo 
Nana + Villy/Topper 
 
 

  
 
Fødselsdage:   
Sang og musik til Marie... 
Hun skal fejret 22.09 med de 14 år 
Mere sang og musik til Torben19 23.09 
med de 87 år 
Solskin og hurraa... 
 
 
Fårekød:	
Der	er	kommet	ny	madplan	og	den	er	helt	
ren.	Der	er	altså	mange	middage	fremover,	
hvor	menuen	godt	kunne	være	bakkelam.	
Der	er	følgende	i	fryseren:	6	halve	rygge,	11	
køller,	21	bove,	5	halse,	11	poser	ribben	og	3	
levere.	
	
Hilsen	Mette	
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Søfolden: 
Der var mere at rive i end forudset, så selv med flittig indsats fra bl.a. tre af Bakkens gæve 
kvinder, nåede vi ikke at blive helt færdige inden frokost og fadøl som afslutning på en herlig 
weekend.  

 
Status 
Der er kørt ét megalæs siv på møddingen. Resten er revet sammen og ligger tilbage i 5 større 
eller mindre bunker langs søens nordende.  
 
Kan man håbe, at andre nu vil tage over og få de sidste bunker kørt væk, inden de bliver 
oversvømmet?  
 
Vores tre høriver ligger ved den første bunke. De skal tilbage til grisehuset efter brug. Tag selv 
et par grebe med. 

 
 Nemmeste adgang til søfolden med traktor og anhænger er via hestefolden oppe ved skuret. 
Da møddingen ikke kan rumme resten af materialet, vil jeg foreslå at det bliver deponeret ude 
bag kompostbunken ved læhegnet langs Dageløkkevej. Traktorvognen kan tippes, så hvis 
man åbner vognens bagsmæk inden, går det som en leg at tippe af med hjælp af en greb eller 
to.  
 
Vi har sat 5-6 affaldsposer med dunhammerkogler og andre frøstande i skralderummet. Jeg 
regner med, at de kan bortskaffes hen ad vejen, hvis køkkenholdet lige gider fylde 
affaldscontainerne op med dem aftenen før tømning - tirsdag aften?  

Erik 

 
Gæt en lort: 
Det er en lidt vovet titel, men den virker oplagt, idet jeg søndag mødte fem-seks små 
brune fætre fint placeret langs strædet ned til fælleshuset. Og da jeg kom til fælleshuset, lå 
der en våd 50-kroneseddel. Det får unægtelig fantasien på overarbejde og jeg håber 
spændt på, om der er en sjov forklaring - eller det er en morgentåget illusion, jeg har set. 
 
Kh Lene 
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Køleskabet: 
Kondensatorslangen på bagsiden af køleskabet var som formodet tilstoppet af bakteriesnask. 
Problemet med vand i bunden af skabet skulle dermed forhåbentlig være løst et stykke tid. 
Hvis ikke, vil jeg gerne have besked, så vi kan få tjekket andre mulige årsager.  
 
Skabet er åbenbart så følsomt overfor tilstopning, at vi nok skal regne med at gentage 
operationen 3-4 gange om året. En oplagt opgave til fælleshusrengøringen i forbindelse med 
tømning og rengøring af skabet. Foreløbig er 4-5 bofæller vidende om, hvordan den operation 
foretages. Jeg lægger en udvidet rengørings/servicevejledning  på intranet og i arkivboksen på 
kaffehylden, hvor også den officielle betjeningsvejledning bliver anbragt.  
/Erik 
 
Børnesnittegruppe: 
I Sløjdlyst, et netværksbaseret sløjdfællesskab for voksne, overvejer vi at lave en 
børnesnittegruppe da vi har mødt en stor interesse for og ønske om snitteaktiviteter for børn. 

Vi forestiller os at børnesnittegruppen bliver for børn og deres forældre og/eller bedsteforældre og 
at gruppen mødes og snitter sammen med en fra Sløjdlyst der kan vejlede og hjælpe – eventuelt 
med et forudbestemt snittetema for dagen. 

Er der nogen der vil med? 

Send venligst besked  til: klaus.bang.andersen@gmail.com 

Kh Johanne hus 6 
 
 
Kaffemaskinen og prof blenderen: 
Begge maskiner kører på trefasestrøm og er tilsluttet en sikringsgruppe  med 16A sikringer. 
Det fremgår af mærkningen i sikringsskabet i kælderen. Derfor er det en rigtig dårlig idé at 
sætte 10A sikringer i den pågældende sikringsgruppe. De knalder af, når man belaster 
gruppen, og så virker skidtet jo ikke.  

 
Vær i det hele taget oppe på lakridserne, når I skifter sikringer.  
 
10A SIKRINGER I EN 16A GRUPPE KNALDER BARE AF,  
  
MENS 16A SIKRINGER I EN 10A GRUPPE KAN VÆRE BRANDÅRSAG.  
 
Gad vide om brandforsikringen dækker den slags lemfældigheder.  
/Erik 
 
 
En helt anden placering af shelter med andre  muligheder?: 
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Vel vidende at placering af shelteret allerede var oppe at vende på sidste fællesmøde, vil jeg 
alligevel gerne her slå til lyd for at overveje en helt anden placering end den ude ved Lunden.  
 

På brakarealet  mellem bålpladsen og hømarken (på højre side af den vestgående trampesti) 
er der faktisk mulighed for at skabe et godt, afskærmet shelterområde. Beliggende,med 
ryggen til bofællesskabet og med 180 graders fri vest- og solnedgangsudsigt. Med fleksible 
muligheder for placering af bålsted i forhold til vindretningen og med nem og ubegrænset 
adgang til brænde. I passende afstand til bebyggelsen; men ikke længere væk end vi kan 
have lidt hånd i hanke med, hvad der foregår derude. 
 
Det var så fordelene ved området. Ulemperne er, som jeg ser dem, at  trampestien passerer 
lovlig tæt forbi, og at området endnu er ret åbent. Men det kan der gøres noget ved.  
 

Den selvsåede pilebevoksning kan meget nemt udvikles til en lille, afskærmede lund ved at 
supplere med  hurtigtvoksende arter som pil, rødel og kirsebær. Endelig kan den vestgående 
sti uden videre omlægges til at forløbe langs hestefolden i passende afstand fra 
shelterpladsen.  
 
Et shelterområde her vil kunne fungere som sommerens samlingssted og solnedgangsplads til 
glæde for langt flere af os, end de forholdsvis få, der vil få glæde af den begrænsede plads 
ude ved Lunden. 
 

Kommentar til de foreslåede sheltere.  
 
Af de tre sheltere, der åbenbart er med i opløbet, virker det ene efter min mening temmelig 
kikset, det andet (arkitektmodellen) afsindigt dyrt og det tredje aldeles monstrøst. Er det helt 
utænkeligt at vi selv konstruerer et shelter, tilpasset forholdene og pengepungen ? Er det 
undersøgt, om vi kan entrere med en produktionsskole ?  
/Erik 
 
Udflugt for børn og barnlige sjæle!: 
Hvem vil med ind og se Emil fra Lønneberg på Folketeatret? (fra 5 år) Det kunne fx være 
søndag d. 28. okt... 
Kh Tine hus 1 
 


