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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 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag d. 17. jan 2020 
Fastelavn d. 23. feb. (stamgrp.1) 
Arbejdsweekend d. 28.-29. marts 
Arbejdsweekend d. 25.-26. april 
Arbejdsweekend light* d. 16.-17. maj 
Skt. Hans d. 23. juni (stamgrp. 2) 
Arbejdsweekend d. 22.-23. aug. 
Jubilæum d. 29. aug. (jubilæumsgrp.) 
1. advent d. 29 nov. (stamgrp. 4) 
3. advent d. 13. Dec. (stamgrp. 5) 
Nytårsaften (stamgrp. 6) 
*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 2020: 
Tirsdag d. 14. januar 
Tirsdag d. 18. februar 
Tirsdag d. 10. marts 
Onsdag d. 15. april 
Tirsdag d. 12. maj 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2020:  
Onsdag d. 29. januar 
Torsdag d. 27. februar 
Mandag d. 23. marts 
Torsdag d. 23. april Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. maj 
Onsdag d. 17 juni 
 
2019 – bookinger: 
Tors. d. 19. dec. massage i tv-rum 

Tirs. d. 24. dec. Hus 3 
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 
2020 – bookninger: 
Fred. d. 17. januar massage tv-rummet  
Lørd. d. 25. januar hus 2  
Lørd. d. 22. februar hus 3 
Lørd. d. 14. marts hus 18  
Lørd. d. 21. marts hus 14 
Lørd. d. 18. april hus 25 
Lørd. d. 2. maj hus 2 
Lørd/sønd. d. 23. + 24. maj hus 22 
Lørd/sønd. d. 3+. + 31. maj hus 18 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25. december hus 10 
Lørd. d. 26. december hus 4 
 
Næste rengøring søndag den 15. 
december kl. 10 er stamgruppe 5: 
 
Anders + August 
Anne-Lise 
Ole 
Helge 
Lisbeth 
Hjørdis 
Eva + Thor 
Katrine + Richard 

 
 
Fødselsdage på Bakken:  
 
Masser af lys og fest til dig, Sebastian -
fredag 13/12 – stort tillykke med de 9 årJ 
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Kære de damer 
Jeg skal til julefrokost den 13.12 og har 
tænkt mig at danse natten lang i en kort 
sag.... men den jeg ha tjavse jeg på til 
sidste fest med samme mennesker ..... og 
den går jo ikke. 
 
Vi har før haft held med at låne af 
hinanden, så nu prøver jeg :)  
 
Har nogen en festlig, dansebar kjole?  
 
Stort kram 
Dansedamen i Hus 23 
 
 

 
 
En almindelig torsdag i Fælleshuset: 
Når dagens ret på Bakken er risennød og 
stærke nisseøl – bliver der tryllet både fut 
i benene og et orkester fremJ 
 
Tak til mad- og musiknisserne   
 

 
 
 
 

 
Foto: Johanne 
 
 
Olivenolie og sang: 
Her kommer lige en hilsen fra 
Frederiksberg med tilbud om at købe en 
andel i årets olivenoliehøst fra min 
veninde Miv i Impruneta nær 
Firenze.  Priserne er noget højere i år 
pga. lav produktion i hele området. I 
bedes melde eventuelle bestillinger 
tilbage til mig senest fredag den 13. 
december. Olien kommer til 
Frederiksberg/Humlebæk mellem jul og 
nytår. 
 
1 liter i glasflaske: 125 kr 
3 liter i metaldunk: 360 kr 
5 liter i metaldunk: 590 kr 
 
Og så lidt musikreklame:  
Søndag den 15. december kl. 10 synger 
min lille kvartet med Lotte, Merete og 
Martin til højmessen i Humlebæk Kirke. 
Det samme gør vi søndag den 5. januar 
kl. 10, hvor højmessen i øvrigt bliver 
sendt i radioen. 
Torsdag den 20. februar kl. 17-18 synger 
kvartetten på Nivågaard et blandet 
program tilpasset den udstillede kunst. 
 
God jul til jer alle! 
KH Hans 
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Tur til Humlebio: 
Torsdag 12/12 kl 19 
Jens og Maria vendte for mange år tilbage 
ryggen til civilisationen af frygt for, at 
myndighederne ville tage deres datter fra 
dem. 
 
De iscenesatte datterens død og har siden 
holdt hende skjult fra omverden. Afskærmet 
fra samfundet lever de i ét med naturen. 
 
Da Livs farmor efter mange år opsøger den 
lille familie ude i skoven, opdage Liv en helt 
ny verden. Nysgerrig og optændt efter at lære 
mere begiver Liv sig tøvende ud i 
civilisationen på den anden side af skovens 
grænse. 
 
HARPIKS er baseret på Ane Riels 
anmelderroste og prisbelønnede danske 
roman af samme titel. Filmen er en dybt 
urovækkende fortælling om kærlighedens 
lænker og frygten for at miste. Den stiller de 
helt grundlæggende spørgsmål: Er 
kærligheden altid god, og kan vi elske dem, vi 
elsker, for meget? 
 
Filmen er instrueret af Daniel Borgman og har 
været med på prominente Toronto Film 
Festival i september. 
Kom endelig med... 
 
Status på jordvarmen:  
Så har vi haft byggemøde igen, og den helt 
korte version er, at vi er meget tæt på målet: 

• De to sidste anlæg er de to 
solvarmegrupper (9-11, 18-20), som 
kommer helt op at køre nu med den 
ekstra tank. 

• Mangelliste er helt nede på små ting, 
som vil blive lavet snarest. 

• Økonomien holder lige præcis 
  
Jeres fokus skal nu være på at få meldt ind til 
varmemester, om I skal have foretaget 
justeringer af varmekurverne samt få snakket 
med Kristian fra Vejleby Smedie, hvis I 
ønsker tilbud på nye termostater og/eller 
radiatorer. 
  
Kristian har været rundt i dag og snakket med 
7 huse, og han kommer igen på onsdag, så 
hvis I ønsker at have besøg af ham, så send 
mig en mail. 
  
Hilsen,Mik 
  
Tilmelding til nytår: 
Kære Bofæller, 
 
Nytåret sig nærmer og der er nu hængt 
en foreløbig tilmeldingsliste op i fælleshuset. 
Med foreløbig mener vi, at man kan 
tilkendegive sine ønsker og så vil vi gøre det 
bedste vi kan for at få det til at gå op J 
Vi ved jo, at nogen planlægger nytåret 
sammen med gæster og samtidig holder vi 
fast i fortrinsret til bofæller. Så for at det hele 
skal lykkes og alle kan få planerne på plads i 
rimelig tid, skal man angive 
sine ønsker senest lørdag d. 14 kl. 20.00. 
 
Hvis alt går vel, kan vi om søndagen 
konstatere, at der er plads til alle angivne 
ønsker. 
Herefter udsender vi 
en forpligtende tilmelding, hvor de, som har 
angivet ønsker har fortrinsret til at få 
ønskerne vedr. gæster opfyldt. Bofæller har 
fortsat fortrinsret ift. den nye frist. 
 
Bedste hilsner, 
Stamgruppe 5 
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Julefrokost mandag d. 9/12... for 
godtfolk og andre sultne/tørstige sjæleJ 
God fornøjelse... 
 

 
 
3. søndag i Advent: 
Du kan stadig nå det...Lad ikke årets 
julebanko, juletræsfældning eller hygge 
gå din næse forbi... 
Se skemaet i FÆ-huset.. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Natur-almanakken:  
Vi hænger mistelten op i vores stuer og håber 
på kys og kærlighed. Engang var mistelten 
vidt udbredt i de danske skove. Nu har vi 
mistelten enkelte steder. 
Misteltens botaniske navn er Viscum album. 
Den er hjemmehørende i det meste af 
Europa, og altså også i Danmark. Det er en 
stedsegrøn busk, som kan blive ca. 1 m i 
diameter. Mistelten kaldes en halvsnylter, da 
den med fotosyntesen i de grønne dele selv 
laver sukkerstof, mens den fra træet stjæler 
vand og mineraler. 
 
Og lidt for nørder: 
Danske forskere har opdaget, at mitokondrier 
fra misteltenen kun indeholder 10 gener. 
Denne opdagelse vil på længere sigt føre til 
en bedre forståelse af hvordan mitokondriet 
fungerer og ikke mindst, hvordan samspillet 
mellem parasit og vært fungerer  
 


