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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 
 
Fællesmøder i 2019:  
 
2018 – bookninger: 
Lørd. d. 1. december hus 3 
Lørd. d. 8. december hus 6  
Sønd. d. 9. december hus 26, st. 
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 
Tirsd. d. 24. dec. hus 20  
Tors. d. 26. december hus 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Søndagsrengøring den 02/12 kl.10 -  
stamgruppe 1: 
Lotte 
Torben 10 
Hanne 12 
Lene + Marie 
Jørgen 
Torben 19 
Sara + Sebastian 
Søren 
 

   
 
Fødselsdage på Bakken:  
Vi hejser dansk og svensk flag for: 
Johan 30/11 – tillykke med de 51, og Erik 
2/12 – tillykke med de 74.  
 

 
 
Tænk fra oktober:  
Ligger nu i tidsskriftholderen over 
postkasserne. 
  
Få adgang til resultater på Tænks 
hjemmeside www.taenk.dk  
Brugernavn hus24@bf-
bakken.dk Password 3050 
  
Kort om indhold:  
  
Der reklameres for Klage muligheder via 
Tænk.  
Der er 2 års reklamationsret jf. 
købeloven- det koster 100 kr at indgive 
klage hos forbrugerklagenævnet.  
De 100 kr. refunderes os medlemmer. 
Får man ikke medhold i behandlingen hos 
center for klage løsning kan man for 400 
kr få hjælp til at indbringe klagen for 
forbrugerklagenævnet.  Hvis man vinder 
sagen refunderes de 400 kr.  
 
Generelt hjælper det ofte at klage på 
denne måde oplyser læsere.  
Se mere i bladet eller på hjemmesiden 
hvis det er relevant at klage.  
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Tænk oplyser om råvare producentens 
andel af vares priser. Mælk 30%, kød 
26%, æg 22%, kaffe 14-21% afhængig af 
kvalitet, brød 4% og sukker 2%.  
 
Der er test af bl.a. røgalarmer, 
fladskærme, cykellygter og instant kaffe.  
  
Der informeres om Tips til at finde de 
bedste priser via prisportaler.  
  
Der advares mod  
abonnementsfælder i forbindelse med 
køb på nettet.  
 
og meget meget mere.... 
Kh Suzan 
 
 
Jordvarme:  
I nærmeste fremtid vil jeg skridte ’byen’ 
(vores huse og haver) igennem med 
gravemanden, Mads, og sætte 
markeringspæle op, der hvor de vil grave 
jordvarmeslangerne ned til MAJ næste år. 
Grunden til at vi sætter pælene op 
allerede nu er, at I skal have mulighed for 
at flytte buske, planter og træer inden de 
kommer og graver til maj. 
  
Så hvis du har specielle ønsker til 
graverenden i din have, så vil jeg bede 
dig sende mig dine ønsker senest på 
søndag 2/12, så jeg kan have dem med 
på turen rundt. 
  
Har du spørgsmål, så fyr endelig løs, 
/Mik 
 
 
 
Vores jord:  
I weekenden da maskinerne holdt stille på marken 
kom Iris løbende til mig i hus 15 og sagde hun 
havde fundet noget spændende i jorden. Og det 
hastede og at jeg var rette person til at undersøge 
sagen som arkæolog. Så i strakt galop løb vi ud til 
grøften som maskinerne har gravet. Her fremviste 
hun mig i grøften  store lommer af fint sand midt i 
det ellers kompakte lerlag som kendetegner 
jorden i området (se foto). Det varede ikke lang tid 
før grøften myldrede med arkæologer in spe, og 
flere af dem havde graveskeer med! (se foto). 
Jordlagene blev grundigt efterforsket og ud over 
sandlommerne kom flere sten (som i flere tilfælde 

godt kunne antage form af mulige knogler) røde 
pletter i jorden, der kan forklares som 
jernudfældninger, et frisk løg!, samt en overskåret 
suppeknogle af nyere dato blev også fremdraget. 
Tilbage stod spørgsmålet om hvorfor der er 
sandlommer og lag i morænejorden. Det er et 
geologisk spørgsmål, og trods min arkæologiske 
praksis har jeg ikke set fænomenet før. Var det 
havbund, sandflugt eller særlige udfældninger fra 
istiden?. Siden har jeg ringet til Nationalmuseets 
mosegeolog/biolog Morten Fisher Mortensen for 
at finde ud af hvad det skyldes. Hans forklaring er 
at det højst sandsynligt er tidligere kildevæld der 
har presset vand op gennem jorden og har aflejret 
sandet. Dette passer fint med at de findes i de 
lavere områder i grøfterne og landskabet. Måske 
er der derfor et kildevæld i flere af de små søer og 
dødishuller som findes her omkring? 
Det slog mig at den fordomsfrihed, nysgerrighed, 
fantasi, kropslighed og iagttagelsesevne som 
børnene havde i grøften, kunne lære mig meget. 
Så jeg takker for de to opdagelser/oplevelser -  og 
opfordrer til at man undersøger geologien i vores 
fælles jord en dag hvor maskinerne holder stille. 
NB. Det er ikke farligt og det gør ingen skade.  
/Mikkel  
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Tørretumbleren: 
Desværre har tørretumleren endnu ikke fået 
et service eftersyn - det sker først engang i 
løbet af næste uge. 
 
Hvorfor der ikke kom service torsdag?  
Det viste sig, at serviceeftersynet jeg havde 
bestilt over nettet,som privat kunde, ikke blev 
accepteret, fordi bofællesskabet er registreret 
som erhvervs kunde.   
Som erhvervs-kunde kan man ikke bestille 
service over nettet, men skal ringe og lave en 
aftale, Det er så sket idag:-) 
/Lotte 
 
Kære Bofæller, 
 Så er det atter tid for ’De 
julefrokostløses julefrokost’  i 
Fælleshuset kl. 12.30, den ?? 
Traditionen tro medbringer hver deltager 
en ret til det fælles julebord, samt våde 
varer til eget forbrug (god brændevin må 
dog gerne uddeles med rund hånd). 
Jens forsyner os forhåbentlig med et 
sanghefte og sin klare bas, mens Torben 
måske fornøjer os med en lille 
julehistorie. 
Andre festlige indslag imødeses med 
spænding. 
Alle er velkomne!  
I år har jeg opgivet at sende en doodle og 
sætter en liste op i Fælleshuset i stedet. 
Skriv jer på inden den 30.11. 
Dagene, du kan vælge i mellem er: 
onsdag d. 6.12, onsdag d. 13.12, torsdag 
d. 14.12, mandag d. 18.12. 

Når datoen er fastlagt, bliver listen, hvor 
man kan tilmelde sig og sit madbidrag, 
hængt op. 
  
Kærlige hilsner og på muntert gensyn fra 
Torben/19 og Mette/24 
 
Natur-almanakken:  
 
Dompappen spiser frø fra løn, ask og 
rønnebær – og kommer også 
til foderbrættet med sit røde bryst. Et 
gammelt sagn fortæller, at dompappen 
prøvede at trække torne ud af Jesu 
tornekrone. Da faldt et par dråber blod på 
dens bryst – og farvede det rødt. 
 
 
Nåletræernes kogler er vigtig føde for 
mange dyr. Gå på jagt efter spættens, 
musens og egernets værksteder ude i 
skoven. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Har du tjek på vinterens fugle? 


