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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 
Fastelavn 24/2 (stamgrp.6) 
Arbejdsweekend 30-31/3 
Arbejdsweekend 27-28/4 
*Arbejdsweekend light 25-26/5 
Sankt Hans 23/6 (stamgrp. 1) 
Arbejdsweekend 24-25/8 
Trivselsdag 14/9 (stamgrp. 2) 
1 advent (stamgrp. 3) 
3 advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
 
* Light-weekenden er en weekend, hvor der ikke laves 
frokost eller tilbydes børnepasning. Frokosten bliver 
levering af fx pizza, og der stilles drikkevarer frem. 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 5. februar 
Tirsdag d. 12. marts 
Tirsdag d. 9. april 
Tirsdag d. 14. maj 
Tirsdag d. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Mandag d. 21. januar 
Tirsdag d. 19. februar 
Onsdag d. 20. marts 
Torsdag d. 25. april (GF) 
Mandag d. 20. maj 
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookninger: 
Tirs. 15. jan. kl.8-12 hus 20  
Torsd. d.17. januar massage i tv-rum 
 

Lørd. d. 19.01 hus 20/21 –snak sammen 
Lørd. d. 26. januar hus 2 
Tors. d. 31. januar massage i tv-rum 
Lørd. d. 2. februar hus 18 
Sønd. d. 9. feb. Hus 21 
Lørd. d. 16. februar hus 23 
Lørd.-sønd. d. 23-24. februar 20 
Lørd. 02. marts hus 6 
Lørd. d. 9. marts hus 23 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Lørd. d. 18. maj hus 5 
Sønd. d. 19. maj hus 7 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Lørd. d. 31. august hus 14 
Lørd. D. 7. sept. hus 6 
Tirsd. d. 24. dec. hus 20  
Tors. d. 26. december hus 4 
 
Søndagsrengøring den 20/1 kl.10 -  
stamgruppe 6:  
Tine/Victor 
Johan/Walter 
Anne/Kaluka 
Dan 
Christian/Jacob 
Kim 
Dorthe 
Lise 
   

  
 
 
Fødselsdage på Bakken:  
I uge 4 har vi tre fødselsdage – så er der 
noget af glæde sig tilJ  
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Yoga: 
Kære Alle, 
Vi begynder med yoga på mandag kl.17.00. 
Jeg er hørt fra nok til at vi kan lave et hold 
mandag, men onsdag kniber det lidt med, 
måske der er et par stykker til som har lyst til 
at være med? 
Kh Charlotte  

 
Nytårstale 2018 
 
Kære bofæller! 
Hendes majestæt Dronningen har igen bedt 
mig formidle sin uformelle hyldeststale, som 
hun ikke kunne læse op på TV. Så ville alle 
de andre bofællesskaber jo blive misundelige: 
 
Vi begynder med årets sorg, som for 
Kongehuset selvfølgelig var prinsegemalens 
sidste rejse. På Bakken har bofællerne også 
haft sorger: voldsomme diagnoser og diverse 
berettigede bekymringer om ægtefæller, 
venner eller børn. En stor sorg var, da hus 21 
flyttede hjemmefra. De er savnede. Og det er 
godt! 
 
For hvor der er stor sorg, er der også stor 
glæde og kærlighed. Årets glæder er: To nye 
fantastiske familier flyttede ind i hus 1 og hus 
21 og beriger os dagligt med deres nærvær, 
intelligens, engagement og med deres 
vidunderlige børn. Ligeledes blev Hus 1 til 
hus 3 og blev boende – til lige så stor glæde. 
 
Og nu til årets priser: 
 
Bo Bedre prisen i kategori ”Fra skrot til slot” 
går til Gården, hvor der sker 
indretningsmæssige underværker på begge 
etager. Vi fortsætter med at kigge på i 
beundring for de smukke rum, der bliver 
skabt på toppen af Bakken! 
 
Årets store skridt blev taget af lille Johan i 
Hus 6, som lærte at gå i 2018. Det ser godt 
ud! 
 

Årets havenisse er Søren Ryges datter 
(filosofisk set) Sara fra hus 23 blev hønsemor 
for raske og forkølede høns, og sørger 
samtidig for at alle, der ønsker sig en 
køkkenhave, får realiseret sit ønske i 2019. 
Tak Sara, du får en ærespibe herfra! 
 
Årets arkitektur er selvfølgelig Flemmings 
Trappe – bedre og flottere trappe kan selv 
ikke Kongehuset ønske sig. Tak Flemming! 
 
Vinderen af Årets Bagedyst ville ryste i 
forklædet over at skulle møde vinderne af 
Bakkens Bagedyst: De ubesejrede 
Bagekejsere fra Hus 6 Christian og Johanne, 
som IGEN tryller til både Mortens Aften og 
nytårsaften med mousse, guldstøv, 
saltkaramel og friske blomster. Vi venter 
spændt på, hvornår de bliver Kgl 
hofleverandører. 
 
En anden skønhedsskaber er Bakkens svar 
på Martha Stewart. Det undrer også 
Kongehuset, at hun stadig ikke er havnet i 
fængslet, for Hjørdis er ulovligt lækker og 
generøs med sine smukke festdækkede 
borde. 
 
Årets fester sker på Bakken. I år er det en 
tredelt førsteplads: Mettes fest er en sikker 
vinder pga de uovertrufne taler og den lækre 
dessert. Sankt Hans er en poestisk vinder for 
den bedste godnatsang for børnene ved det 
improviserede bål. Mikkels 50 års fest er en 
sej vinder for det naturnære og 
selvforsynende koncept. Tillykke! Alle os 
deltagere er i virkeligheden vinderne her. 
 
Årets kunstinstallation er jordvarmehullet, 
som har vist sig at være en totaloplevelse for 
alle aldre. Som DR s licensbetalere, der 
gennemled julekalenderen ”Poul og Nulle i 
hullet” ville sige: Huller ER bare mere 
underholdende i virkeligheden! 
 
Årets miljøsvin er... fårene. Vores lodne 
venners prutter er Bakkens svar på en 
Thailandsrejse. Skam jer får! 
 
Årets par er Arne og lille Jacob, der kan 
reparere ALT i fællesskab. Vi burde (af 
hensyn til verdensfreden) sende deres 
mailadresse til Trump, som vist mangler 
nogle kompetente medarbejdere. Tak for 
indsatsen drenge! 
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Årets musiker er Bakkens svar på Kim 
Larsen og Anne Linnet – han ser bare bedre 
ud. Det er selvfølgelig Dan i hus 4. Tak for 
musikken! 
 
Årets misundelse: Kongehuset ser ikke 
nådigt på, at folk køber pænere biler end 
vores. Især ikke, når de ser pænere ud i 
bilerne end os. Vi vil godt rette et misundeligt 
blik på hus 9 og henstille til at lignende 
bilindkøb blandt borgerne bliver taget op på 
fællesmødet på Amalienborg. 
 
Årets comeback er alle jer, der har været 
alvorligt syge, men som nu sidder her og 
spreder glans over os andre. Tak fordi I har 
det bedre. I ser dejlige ud! 
 
Årets nytårsløfte er IKKE at have et 
nytårsløfte, men tilgivelse. Af dig selv, når du 
er et surt egoistisk røvhul – eller anus, som vi 
siger i Kongehuset – og frem for alt: Når Den 
Anden er et surt og egoistisk anus. 
 
Mine venner – vi har fred, tag over hovedet, 
internet, lækker mad og indimellem 
regelmæssig afføring. Er vi heldige, har vi 
mindst én og måske to eller tre i dette rum, 
som virkelig holder af os. Vi er velsignede 
pomfritter. 
 
Gud bevare Bakken!  
 
/Lady Louise hus 20 
 
 
Aviser og reklamer:  
Kære bofællesskab, 
 
jeg vil gerne have, at vi minimere vores papir-
forbrug ved at minimere vores indtag af dette 
gennem reklamer og gratis-aviser mm. Vi 
smider enorme mængder papir ud (til 
genbrug, godt nok) hver søndag, som end 
ikke er åbnet. 
Derfor foreslår jeg, at vi som bofællesskab  
med 27 husstande kun modtager 1-3 
udgaver af hver publikation, der så kan  
cirkuleres eller læses i fælleshuset. 
 
/Jacob 25 
 
Køkkenhaver: 
Forslag til etablering af nye køkkenhaver.  
Efter vandring på Bakken og 
konsulentbistand fra blandt andre Anne-Lise, 

foreslår vi, at de nye køkkenhaver etableres 
overfor de eksisterende haver ved 
bistaderne. Se tegning.  
Vi ønsker at etablere haverne under 
arbejdsweekenden den 30.-31. marts 
Vi regner ikke at det kommer til at koste 
penge at etablere haverne, udover evt leje af 
fræser.  
Os der ønsker haver bekoster selv evt 
vandpumpe, ekstra jord eller andet vi skulle 
få brug for.  
På tegningen står anført et ca. km2, da andre 
skal have ’sidste’ mulighed for at være med.  
/Sara, Johan, Tine og Ditte 
 

 
 

 
 
 

 
 
Fødselsdagsfredag – nr. 1:  
Kære bofæller,  
Fredag d.25. januar fylder jeg 30 år (er det 
mon første gang en bofælle er fyldt 30 år på 
Bakken?). Det vil jeg gerne fejre med jer og 
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min nærmeste familie. Derfor søger jeg 
frivillige kokke til fredag d.25. januar :) Ergo 
husk at krydse d.25. ud, hvis I ikke har mod 
på den opgave ;) 
 
Med Sørens og mine søskende + deres børn 
og Sørens mor, bliver vi 13 ikke-bofælle-
gæster + en baby. Det er jo en pæn sjat, så vi 
hjælper selvfølgelig med at dække bord og 
giver en hånd med til opvasken.  
 
Jeg vil også gerne byde på et glas bobler før 
maden, til dem, der kan nå det, samt et anker 
fadøl, vin og alkoholfrie drikkevarer til 
maden.  
Kh. Katrine 
 
Nr. 2: 
Kære alle,  
 
Da der endnu ikke er nogen, der har meldt 
sig som frivillige kokke d.25. januar, håber jeg 
at nogle af jer vil kunne ovetales af, at jeg 
udover at stå for borddækningen, tilbyder at 
stå for desserten samt betale for opvasken. 
Således vil det eneste madholdet, skal stå for 
være hovedretten.  
Kh. Katrine  
 
Hjemmesiden er hjemme igen: 
  
Så er hjemmesiden tilbage på adressen bf-
bakken.dk, og efter på torsdag, hvor jeg får 
en introduktion til ændringerne, kan jeg 
sikkert hjælpe med nye passwords mv., hvis I 
har glemt det gamle. Og så ved jeg også, 
hvordan vi lægger dokumenter ind. Det skulle 
ikke være meget anderledes end tidligere. 
  
Det er sådan, at vi har nedsat en it-gruppe 
her på Bakken, som vil arbejde videre på en 
fremtidig løsning. Det vil I høre nærmere om. 
Indtil videre laver vi ikke om på noget – især 
ikke bakke-mailadresserne. De er nemlig 
noget af et scoop, fortæller vores it-support 
mig. Vi har en helt utrolig god aftale med 
One.com, forbi vi kan have så mange 
forskellige mailadresser, så dem bør vi ikke 
ændre. 
Til de mere it-interesserede kan jeg fortælle, 
at it-supporten har måttet fjerne det gamle 
tema, som hjemmesiden var programmeret i, 
fordi det gav problemer. Derfor er udseendet 
også ændret en smule – og det samme er 
loginfunktionen. Vores it-gruppe på Bakken 

vil kigge nærmere på en fremtidssikret 
løsning. 
Kh Lene 
 
Natur-almanakken:  
Mere elskov... 
Nu parrer rævene sig. Du kan høre dem 
glamme, snerre og skrige i vinternatten. De 
bliver ved til midt i februar. 

 
 
 
Bogklubben - oversigtJ: 
Kom og deltag i bogsnak... alle er velkomne. 
Torsdag den 21/02 mødes vi i hus 23 om  
”Livlægens besøg” af Per Olov Enquist. 
De næste bøger på listen er... 
”Hungerhjerte” af Karen Fastrup – hør evt. 
”Bogselskabet” 
https://www.dr.dk/radio/p4/bogselskabet/bogs
elskabet-med-karen-fastrup 
 
Et bud på bog nr. 3 kunne være ”Vi kunne alt” 
af Merete Pryds  
 
Vi glæder os til at se jer! 
Kh Sarah og Johanne 
 

 


