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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 
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. 12. november 
 
Fællesmøder i 2019:   
Mandag d. 21. oktober 
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Torsd. d. 24. okt. massage 7-15 
Lørd. d. 26. okt. Hus 20 (kl14-17) 
Lørd. d. 2. nov. Hus 6 
Lørd. d. 9. nov. hus 10 
Lørd. 16. nov hus 26 st. 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Lørd. d. 30. nov. Hus 21 (kl 8-14) 
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 
Lørd. 26/12 hus 4 
 
Næste rengøring søndag den 27. 
oktober kl. 10 er stamgruppe 4: 
 
Hanne 7 
AD 
Mikael 
Mikkel + Kamma + Rasmus 
Christian + Aslan 
Louise + Iris 
Jens 
Jacob + Villy 
Maria 
 
 

  
 

Fødselsdage:  
Ingen fødselsdage i den kommende uge... 
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Sangeftermiddag for børnene: 
Vi flytter sangeftermiddagen d. 27/10. Vi 
vender tilbage med en ny dato snarligst. 
Kh Dan, Anne Dorthe og Johanne  
 

 

 
Skriv dig på til bogklubben (se 
opslagstavlen) i FÆ – i næste uges 
Bakkanal er der to bogaftener sat i 
kalenderen. 
Kh Johanne 
 
Arbejdsdage: 
Kære Bofæller, 
Håber I har haft en dejlig efterårsferie og er 
godt tilbage eller stadig vel på Bakken. 
 
Christian (6) sendte for et par dage siden 
listen over arbejdsdage ud. Om ikke så 
længe tildeles de bofæller, som mangler 
arbejdsdage, nogle opgaver, der trænger 
kærlige bofællehænder. 
 
For at kunne planlægge det bedst muligt skal 
I derfor meddele Christian snarest, hvis I er 
skrevet forkert på listen eller, hvis I mener I 
har lovligt forfald, så vi ved, hvor mange 
mandetimer vi kan disponere over. 
 
Har I særlige ønsker til opgaver, så sig 
endelig til - I første omgang prioriteres 
musikrummet så det kan blive spilleklart 
snarest muligt. Har andre bofæller forslag til 
opgaver: bring 'em on. 
 

Bedste, 
Eva 
 
Lam fra fryseren:  
Her kommer en opdateret oversigt over 
mulighederne for en herlig middag: 
Koteletter: 3 poser med 2 stk og 13 poser 
med 4 stk. 
Køller: 2 
Bove: 10 
Halse: 5 (halve) 
Ribben til grill-ben: masser 
Hjerter: 4 poser à 3 stk 
Lever: 4  
Hilsen fra Fåregruppen 
 
Invitation – hvem vil med?: 
Kære Bofællesskabet Bakken Humlebæk, 
  
Jeg skriver til dig for at spørge, om du vil 
bidrage med en eftermiddag af din tid til at 
hjælpe os i Videncentret Bolius og Realdania 
med at udvikle et nyt stort 
bæredygtighedsinitiativ. Vi vil gerne have 
danskerne til at bo og indrette sig mere 
klimavenligt og bæredygtigt. Derfor lancerer 
vi i 2020 et flerårigt initiativ med arbejdstitlen 
Bo Bæredygtigt, hvor vi vil række bredt ud til 
danskerne med viden og redskaber, der gør 
det nemt og meningsfuldt at træffe de 
bæredygtige valg i boligen.    
  
Vi kan ikke gøre dette alene. Derfor inviterer 
vi dig og 40 andre eksperter i boliger, 
forbrugere og bæredygtighed til en 
udviklingsworkshop, hvor vi på tværs af 
fagligheder og indsigter vil kvalificere afsættet 
for Bo Bæredygtigt. Hvordan engagerer vi 
danskerne i at bo bæredygtigt? Hvordan skal 
vi forholde os til materialer, levetider og 
genanvendelighed? Hvilke forandringer og 
adfærdsændringer bør vi fokusere på? 
Hvordan kan vi arbejde sammen om at gøre 
en forskel?  
  
Jeg håber, at du har tid og lyst til at være 
med og bidrage med din viden og dine ideer. 
Det vil være af stor værdi for os, og for 
ambitionen om at engagere danskerne i at bo 
bæredygtigt. Det bliver en workshop med 
hovedvægt på fælles strategisk tænkning og 
idéudvikling. Som afsæt for workshoppen, 
præsenterer vi resultaterne af en ny Kantar-
Gallup undersøgelse af danskernes interesse 
for klima- og bæredygtighed i relation til  
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boligen. Undervejs får vi inspirationsindspark 
fra Ditte Lysgaard Vind fra Lendager TCW og 
Simon Elsborg Nygaard,  
 
bæredygtighedspsykolog på Aarhus 
Universitet.  
  
Vi afholder workshoppen tirsdag den 19. 
november 2019 kl. 14-17 hos Realdania, 
Jarmers Plads 2. 
  
Du kan melde dig til ved at skrive til os 
på jra@bolius.dk inden den 1. november 
2019.   
  
  
Program 
  
14.00 Introduktion 
Ulrik Heilmann, CEO i Videncentret Bolius 
byder velkommen. Kristine Virén, 
formidlingschef, præsenterer ny Kantar-
Gallup undersøgelse af boligejernes viden 
om- og interesse i klima og bæredygtighed.   
  
14.20 Oplæg - Hvordan bor vi bæredygtigt 
i 2030?    
Inspiration ved Ditte Lysgaard Vind, Lendager 
TCW.  
  
14.30 Gruppe - Hvad skal vi fokusere på? 
Materialer, levetid, genanvendelighed 
etc       
Strategi- og idéudvikling i mindre grupper og 
diskussion i plenum. Hvordan kan vi sikre, at 
vi kommer til at Bo bæredygtigt? Hvilke 
konkrete nye valg og handlinger skal vi 
fremme? Hvilken ny bevidsthed skal vi 
skabe?   
  
15.30 Pause 
  
15.45 Oplæg - Hvordan skaber vi 
forandringer og adfærdsændringer?     
Inspiration ved Simon Elsborg Nygaard, 
bæredygtighedspsykolog, Aarhus Universitet. 
  
16.00 Gruppe - Hvordan engagerer vi 
danskerne med Bo Bæredygtigt?        
Strategi- og idéudvikling i mindre grupper og 
diskussion i plenum. Hvordan når vi 
danskerne? Hvordan skaber vi varige 
ændringer i adfærd? Hvilke platforme, 
redskaber, tilgange skal vi bringe i spil?   
 
  

17.00 Tak og et glas 
  
Månedens frugt og grønt: 
Der er sæson for sprøde efterårsæbler, 
krøllet savoykål, glaskål og lækre retter 
med græskar. 

 
 
 
Er det dit vasketøj?: 
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Skal du med – se opslagstavlen i 
Fælleshuset?:  
 

 
 
 
Dragens dag 26/10 kl. 10:  
Kom kom blæsevejr og dragebyggere. Tag 
din far eller mor med til en hyggelig formiddag 
på Bakken. Se den vedhæftede invitation. 
Vi glæder os til at se jer, 
Kh Tine og Johanne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natur-almanakken:  
 
Dådyrhjorte udkæmper drabelige kampe om 
hinderne. 
 
Nu går de sidste pindsvin i hi – og sover frem 
til april. For at kunne overleve så lang tids 
dvale, må pindsvinet spare på energien. 
Derfor sænker det sin temperatur, så den er 
et par grader over omgivelsernes – i frostvejr 
til 2 – 4 grader. 

 
 

 
 
 

 
 


