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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 den 13. november 
 
Fællesmøder i 2018:  
Torsdag d 22. november kl.20 
 
2018 – bookninger: 
Fred. 16. nov. Massage i tv-rummet 
Lørd. 24. nov. hus 3 
Lørd. d. 1. december hus 3 
Lørd. d. 8. december hus 6  
Sønd. d. 9. december hus 26, st. 
Lørd. d. 15. december hus 20 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Torsd. d. 27. december hus 7 
Lørd. d. 29. december hus 11 
 
2019 – bookninger: 
Lørd. d. 26. januar hus 2 
Lørd. d. 2. februar hus 18 
Lørd. d. 16. februar hus 23 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Sønd. d. 19. maj hus 7 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Lørd. d. 31. august hus 14 
Tors. d. 26. december hus 4 
 
 

Søndagsrengøring den 18/11 kl.10 -  
stamgruppe 4: 
Anders + August 
Anne-Lise 
Ole S 
Helge 
Lisbeth 
Hjørdis 
Eva + Thor 
Katrine + Richard 
 
 

  
 
Fødselsdage på Bakken:  
Torben 10 fylder 55 15/11 – han er at finde 
med hovedet over verdens bedste sauce i 
FÆ... 
Søren fylder 40 med and, fest og dans fredag 
den 16/11... 
Vi glæder os til at fejre jer begge... 
 

 
 
Natur-almanakken: 
De unge råbukke kaster deres gevir i disse 
uger. Det nye gevir begynder at vokse frem 
lige efter – og er færdigdannet i slutningen af 
april. Jo ældre råbukken er, desto tidligere 
kaster den geviret – og desto tidligere får de 
et nyt igen om foråret. 
 
Flagermusene hænger nu med hovedet 
nedad, i vinterdvale, i kalkgruber, hule træer, 
og kældre. Hvis frosten bliver for streng, 
risikerer flagermusen at fryse ihjel, da den 
ikke har nogen regulering af sin temperatur, 
som f.eks. pindsvinet. 
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Kan du din førstehjælp?: 
 
På baggrund af en hændelse, hvor Louise 
hørte en af vores naboer i Smørhullet råbe 
om hjælp, fordi et barn ikke trak vejret, tager 
vi nu initiativ til et førstehjælpskursus. 
 
Der er indhentet tilbud fra firmaet 
”Førstehjælp.nu”, som drives af Toni 
Mathiasen, som er godkendt 
førstehjælpsinstruktør via Dansk 
Førstehjælpsråd. Han har en baggrund i 
militæret, har undervist i førstehjælp siden 
1986 og har siden 2007 drevet virksomheden 
førstehjælp.nu med fokus på levering af 
professionelle førstehjælpskurser 
 
PRISER 
 
Pris pr. hold à 16 personer: 3 timers 
opdateringskursus 3.600 kr. 
2 kurser (i alt 32 pers.) fordelt på samme dag 
udløser lidt rabat, så de vil samlet koste 
6.270 kr. 
Hvis de ligger i forlængelse af hinanden, kan 
forældre til mindre børn gå til kursus på skift. 
 
Dansk Førstehjælpsråd stiller krav om maks. 
16 deltagere pr. hold. 
 
Et kursus for børn fra indskolingsalderen er 
også en mulighed - for eksempel 2 x 45 
minutter. Pris kr. 2.400. 
 
Udgift i alt ved eksempelvis 2x voksenhold og 
1x børnehold: 6.270 + 2.400 = 8.670 kr. inkl. 
moms 
 
Vi stiller forslag om, at Bofællesskabet 
Bakken finansierer førstehjælp til 
interesserede, idet det er i bofællesskabets 
interesse, at alle har opdateret 
førstehjælpsviden, så ingen er i tvivl om, hvad 
der skal gøres, hvis der indtræffer en ulykke. 
 
Priserne er inklusiv moms svarende til 20 % 
rabat og inkluderer kørsel, alle materialer, 
huskekort og godkendt bevis for op til 16 
personer pr. hold. Bakken stiller egnede 
lokaler til rådighed. 
 

Det kan godt ligge i weekenden, hvis det 
passer bedst. 
 
Se evt. mere uddybende information her: 
www.førstehjælp.nu 
 
 
Med venlig hilsen 
Louise og Tine 
 
 
Foredrag: 
Dageløkke landsby på biblioteket  
tirsdag den 20. november kl. 14.00 – se mail 
fra Ole... 
 
 Hilsen fra Maria og Henrik: 
"Tak for en fantastisk fredag aften" 
Kære Bofæller, 
Tak for en rigtig dejlig fredag aften.  
Maden var helt i top, stemningen var god, 
og vi følte os virkelig omfavnet af den 
gode og imødekommende stemning. Tak 
til Mette for talen, tak for de mange 
festligt pyntede gaver og tak til alle, for 
den gode økologiske rødvin, Henrik fik 
som fællesgave.  
Kærlig hilsen Maria & Henrik 
 
 
Møg flot radise: 
Hvor er det skønt, når hestepærerne indgår i 
jordens cyklus og er med til 
at skabe produkter på denne rekord-agtige 
måde, som Berit fra Dageløkke 
her kan fremvise. Hun har netop høstet 
denne radise på 6 kg - og det er 
næsten sikkert, at det er pga det læs 
hestepærer, hun hentede på Bakken i 
vinter! 
Historien er formidlet via Anne-Dorthe, som 
synger i kor med Berit. 
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Anlægning af nye køkkenhaver: 
Vi har haft det oppe og vende før, og jeg 
tænker, det er et oplagt tidspunkt, at anlægge 
nye køkkenhaver, da flere ønsker en have, 
end hvad vi har anlagt på nuværende 
tidspunkt. 
Mit forslag går på, at vi, i forbindelse med 
jordvarmeprojektet, anlægger køkkenhaver 
lige overfor de nuværende ved fårefolden, og 
dermed rykker fårefolden de meter længere 
mod syd. 
Jeg måler op og laver en skitse inden mødet. 
 
Jeg tænker det også kunne være en ide med 
en overordnet snak om hvordan vores 
køkkenhaver går i arv til hinanden, men den 
kan vi evt tage på et andet tidspunkt :)  
Kh Sarah  
 
Julen kommer igen i år... 
Også på Bakken – læs venligst vores 
invitation til den traditionsrige 1. søndag i 
advent  
-den er at finde i Fælleshuset. 
Kh Stamgruppe 2 
 
Bogklubben:  
Kære Bogfinker, 
Næste bog er ”Livlægens besøg” 
Roman af Per Olov Enquist... 
Hvad med et søndagsmøde inden alle tager 
på juleferie, eller er det mere realistisk med 
en januardag? 
Hvem inviterer? 
Kh Johanne og Sarah 
 

Kære Bofæller,  
Det bliver et brag af en fest på fredag! 
Lige noget vigtig information, så vi kan få det 
hele til at glide lige så let, som Torben's sovs: 

• Vi bliver 94 personer i år, så vi har 
brug for ALT service, skåle, glas 
mm. You know the drill.  

• Torsdag aften giver vi en fadøl til dem 
der har lyst til at komme ned og 
give en hånd med i forhold til 
borddækning, snitte sager, kløtur 
bag øret, mm. - Vi starter kl. 20 

• På fredag er der velkomstdrink kl. 
17:00 og vi går til bords kl. 18:00. -
Der vil være børnebord og vi laver 
en vagtplan over forældre der kan 
passe godt på børnene på skift. Vi 
sætter en børnefilm på i tv-rummet 
til dem der har lyst efter maden.  

• Det er god stil at komme ned i 
fælleshuset lørdag og lige sikre, at 
huset er klar til rengøring om 
søndagen... det sker kl. 11, og til 
de heldige er der måske rester.  

Som sagt, så glæder vi os til at byde jer 
velkommen til endnu en aften i andens tegn.  
 
Rap rap, 
-Bodin, Sara, Louise og Torben alias 
Rapanden Rasmus, Andersine, Bedstemor 
And og over-Andrikken 
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