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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 
Trivselsdag 14/9 (stamgrp. 2) 
Sangaften for børn søndag 27/10 
(eftermiddag) 
Indvielse af jordvarme 05/10 15-17  
Dragedag 26/10 
1. advent (stamgrp. 3) 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag 17/01-20 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 10. september 
Tirsdag d. 8. oktober 
Tirsdag d. 12. november 
 
Fællesmøder i 2019:  
Torsdag d. 19. september 
Mandag d. 21. oktober 
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Lørd. d. 21. sept. hus 9 (FESTJ) 
Fredag d. 27. sept. kl 10-16 hus 25 
Lørd. d. 28. sept. hus 25 
Lørd. d. 5. okt. Energisterne  
Sønd. d. 6. okt. hus 25 
Sønd. d. 6. okt. Hus 20 (kl15-21) 
Lørd. d. 26. okt. Hus 20 (kl14-17) 
Lørd. d. 9. nov. hus 10 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 

2020 – bookninger: 
Lørd. d. 25. januar hus 2  
Lørd. d. 2. maj hus 2 
Lørd/sønd. d. 23. + 24. maj hus 22 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25.12 hus 10 
 
Næste rengøring er 15/9 kl. 10 dagen 
efter trivselsdagen og der er fælles 
rengøring for alle. 
 
Til orientering er der også fælles 
rengøring søndag den 22. september 
efter Anne-Dorthes og Helges fest. 
 
 

  
 
Der er ingen fødselsdag på Bakken i denne 
uge, så redaktionen ser frem til næste uges 
omtaler J 
 

     
 
Mega-hyggelig Mandag 
Føler du dig også lidt kulturelt uddateret?!? 
Så kom og se nogle af de mange serier, som 
for tiden tager kegler vidt og bredt, sammen 
med dine søde bofæller. Vi afholder serie-
aften hver mandag kl. 20.30 i tv-rummet i 
FÆ. Vi starter med ”The Deuce”, som er en 
HBO-produceret serie omhandlende 
pornoindustriens indtog i USA i 70’erne og 
80’erne. Bl.a. med Maggie Gyllenhaal. Vi kan 
binge sæson 1 og 2, for sæson 3 udkommer 
tirsdag i denne uge (d. 10. september) så vidt 
vides. Vi glæder os! 
Kh Eva og Ditte  
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Efterlysning af skovl 
Kære naboer, vi har i løbet af sommerferien 
mistet en lille sort håndskovl af mærket 
Moulton Mill (se foto). Er der nogen, som har 
set det? 
Kh. Anders og Tine, hus 1 

 
 
Natur-almanakken:  
Træer og planter har sat frugter, der nu 
skal spredesså langt bort som muligt. Der er 
mange forskellige måder at sprede sine frø. 
Nogle bruger vinden, andre vandet – og atter 
andre dyr. 
Du kan finde alm. stinksvamp i skovbunden.  
Svampen lugter af ådsel. 
Den tiltrækker fluer, 
der spreder de grønne sporer. 
Svampen ligner… ja… den 
går i hvert fald under navnet 
præstepik.  
Billedet er blevet censuret væk ;) eller også 
ville computeren bare ikke hente det ind! 
 

 
 
Kærlighedsfesten nærmer sig J 
Kære Bofæller 
Vores fest rykker nærmere og nærmere, og vi 
glæder os meget. Folk lægger ferien om, 
ændrer weekendplaner, skrotter 
familiearrangementer, så der kommer dejlig 
mange bofæller. Vi får brug for lidt hjælp her 
og der. Bordopstilling, borddækning, 
klargøring af første sal og en hel masse 
andre større og mindre ting. Og ikke mindst: 
Det vil glæde os så meget, hvis nogen af jer 
har mod på at medbringe noget dessert/kage 
efter eget valg. Vi skal nok dække udgifterne. 
Jeg har en del rabarber og solbær, jeg kan 

stille til rådighed. Og plænerne bugner af 
æbler, som måske kan blive til dejlig klassisk 
dansk æblekage, æbletærter osv. 
Vi hænger en liste op i fælleshuset, hvor man 
meget gerne må skrive sig på, hvis man har 
mulighed for at byde ind med et eller andet til 
det praktiske eller til dessert. 
  
Kærlige hilsner 
Helge og Anne-Dorthe 
 
PS:  
Vi tænker at lave en bar til vores fest, hvor 
nogle af de unge gæster har lovet at starte 
med en bartjans.  
Vi har én shaker selv, og var i IKEA for at 
indkøbe glas til bofællesskabet samt 
drinksglas, shaker og målebæger til os selv. 
Der fører de imidlertid ikke for tiden. Er der 
nogen, der kan udlåne shaker og målebæger 
IKEA style - noget, der ikke er fine 
arvestykker med ciseleringer på fin sølvvbund? 
Kh Anne-Dorthe 
 
 
Et børnesikkert Bakken? 
Kære Voksne på Bakken. 
Er det forsvarligt, at vuggestue- og 
børnehavebørn - ja børn i det hele taget !! - 
bruger P-pladsen som legeplads? 
Jeg er ikke i tvivl om, at børnene har fået at 
vide af deres forældre, at de ikke må 
overskride den gule stribe, men når der nu f.x. 
ligger en kæmpe sandbunke, så er det da for 
meget forlangt, at man skal lade være at løbe 
derud og lege. 
Hvis der sker noget med et af vores børn eller 
deres legekammerater, så ligger ansvaret 
hos hele Bf-Bakken, som jo ikke har sørget 
for at være børnesikker, synes jeg. 
Hvad kan vi gøre? eller: Hvad skal vi gøre? 
Hilsen Mette 
 
Reminder fra 
søndagsrengøringsholdet	
Der må ikke benyttes vaskemaskiner og 
tørretumbler på søndage mellem kl. 10 og 12 
og hvis rummet iøvrigt er tømt for tøj, når 
rengøringen starter, vil det lette 
rengøringsholdets arbejde væsentligt.  
 
Ved brug af røremaskinen til privat brug skal 
maskinen rengøres efter brug - det ligger ikke 
indenfor opgaverne til søndagsrengøringen.  
Kh Lisbet 
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Trivselsdag den 14. september 

Intro til voksenprocessen på trivselsdagen  

Baggrund  

For snart mange år siden vågnede Bakken op og opdagede, at vi var på vej til at blive et oldekolle. 
Da det var det sidste, vi ønskede, besluttede vi efter en række debatter et styret generationsskifte: 
Vi sælger kun til børnefamilier.  

Dette generationsskifte har virket smukt efter hensigten, og nu er der atter liv i børnekludene. Så 
derfor er tidspunktet kommer, hvor det er oplagt at spørge, om det fundament, der blev lagt i 
slutningen af 70’erne, stadig holder, eller om det trænger til lidt justeringer. Med andre ord et 
serviceeftersyn.  

Bakkens fundament består i dag af:  

• -  Fællesmøderne som det operationelle forum for vores nærdemokrati – vores øverste 
myndighed  

• -  Spiseordningen mandag-fredag hvor det er frivilligt at spise med men tvungen at lave 
mad en dag hver femte uge  

• -  De 6 årlige traditioner  
• -  De 3-4 årlige arbejdsweekends  
• -  Søndagsrengøring af fælleshuset  
• -  Stamgrupperne, der oprindelig var de fora, hvor punkter til fællesmøderne blev debatteret 

inden fællesmøder, men som nu er en super effektiv opdeling til praktiske opgaver så som 
søndagsrengøring, arrangere traditionerne og meget mere.  

• -  Interessegrupper hvor en flok bofæller udlever en given interesse som f.eks. heste, bier, 
køkkenhaver, el-biler, bogklub,...  

Det har fra starten været centralt i tankesættes, at fællesskab mellem mennesker opstår gennem  
aktiviteter, man laver sammen. Derfor ligger det forpligtende Fællesskab I, at man deltager aktivt i 
fundamentet. Og jo større deltagelse jo mere fællesskab!  

Opgaven for trivselsweekenden  

Så tilbage til Bakkens serviceeftersyn: Er der noget vi skal justere i fundamentet for at stimulere til 
endnu mere nærvær og aktiv deltagelse nu, hvor der er kommet mange nye og yngre bofæller?  

Så derfor skal vi drøfte følgende spørgsmål:  

1. Nye initiativer 
Vi har fået mange nye initiativer, hvor specielt de nye har skabt den ønskede udvikling (Kolbøtten, 
Shelter), og vi vil opfordre til mange flere:  

a) Hvad kan i dag opleves som hæmmende på initiativlysten?  
b) Hvad kan vi gøre for at fremme initiativlysten yderligere?  

2. Aldersspredningen 
Det har fra Bakkens fødsels været vigtigt at have ”fra vugge til grav” repræsenteret i 
sammensætningen af bofællerne. Samtidig kan aldersspændet også give anledning til gnidninger 
og, at generationerne ramler ind i hinanden, eksempelvis:  

a) Er det rigtig, at det er børnene, der larmer mest ved fællesspisningen?  
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b) Hvem rydder op i TV-rummet?  
c) Er det OK at der ligger legetøj ’alle steder’?  
d) ’Nej. Det har vi prøvet før’  
e) ’Vi orker ikke ...’  

Så hvilke konkrete tiltag, skal vi gøre, for at både unge og gamle kan rumme/forstå hinanden og 
dermed trives endnu bedre?  

3. Madordningen 
Madordningen er en af de mest centrale livsnerver på Bakken og har fungeret næste uændret i 
snart 40 år og må således siges at have været en stor succes. Når nye, potentielle bofæller, der 
kommer på besøg og hører om den, er den klart et tilvalgskriterium.  

Det er en praktisk ordning for alle, så den enkelte har mere tid til familien og Bakken. Fra starten 
gjaldt der:  

a) At prisen var fast (pt. voksne 30 kr) og madholden måtte selv dække evt. underskud, da de 
selv valgt menuen og planlagde indkøbene.  

b) Børn under 3 var gratis. Der bliver ikke beregnet mad til dem men dækket op. Hvis de skal 
have noget af maden, går det fra forældrenes portion.  

c) Børn mellem 3 og 12 koster halv pris (pt. 15 kr)  
d) Fredag måtte man tage 50% mere, da der skulle være mindst to retter (pt. 45 kr).  

Fællesspisningen udgør en væsentlig del af bofælleskabets daglige liv – så  

I. Hvad skal der til for, at folk får mere lyst til at spise oftere i Fællesspisningen?  
II. Hvad afholder folk fra at deltage så ofte i fællespisningen?  

 

Børneprogram til mellemgruppen - info og praktik: 
Mandag aften løfter vi sløret for alle børn og deres forældre på hvad børnene skal lørdag. 
Vi kan allerede nu afsløre udeliv, solskin og bål. 
Det skal nok blive en god dag:-) 
Kh Stamgruppe 2 
 
 
 
Forslag til fællesmødet 
 
Hus 14 vil gerne forære Bofællesskabet et 
mellemstort egetræ til foldene. 
Vi besluttede for snart mange år siden at 
plante et stort egetræ ude på foldene lidt 
skråt sydvest for det sydvestlige hjørne af 
søfolden. 
Hullet blev gravet, mulden lagt i og så groede 
det til, og ingen ved vist præcist hvor hullet er 
i dag. 
I forbindelse med at vi diskuterede hvad vi 
skulle ønske os – og give hinanden – i 
anledning af vores sølvbryllup, fik vi ideen til, 
at vi skulle ønske os et stort egetræ, som vi 

kunne forære Bofællesskabet og plante ude 
på marken og dermed få den gamle 
beslutning ført ud i livet. 
Ved at vi forærer Bofællesskabet træet, så er 
det bofællesskabet, som har retten over træet 
– også hvis Bofællesskabet om x antal år vil 
fælde det af en eller anden grund. 
Men den slags kræver en 
fællesmødebeslutning, så spørgsmålet er om 
Bofællesskabet vil have sådan et to-fire 
meget højt egetræ. 
Vi sørger af gode grunde for indkøb og 
plantning. 
Mvh. Lene og Arne  


