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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 
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. 3) 
3. advent d. 13. Dec. (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 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 
 
2020 – bookninger: 
Lørd. og Sønd. d. 11. (kl. 16) + 12. jan (kl. 10) 
hus 20 
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 12. 
januar kl. 10 er stamgruppe 1: 
 
Lotte 
Hanne 12 
Lene + Marie 
Jørgen 
Sara + Sebastian 
Søren 
Christian 21 + Bjørk 
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Fødselsdage på Bakken:  
Et forsinket stort tillykke til Mikkel 30/12 
med de 51 år (så er der allerede gået ét 
år siden turen til Vadehavet) 
På søndag fylder Hanne/7 78 år – fest og 
sang til digJ 
 

 
 
SANGAFTEN PÅ BAKKEN FREDAG 
17. JANUAR: 
 
Kære bofæller. Vi er en lille sangglad gruppe, 
som holder premiere på Bakkens sangbog 
2020 med en 
 
SANGAFTEN FREDAG DEN 17. JANUAR  
 
Vi lægger vægt på fællessangen denne aften. 
Derfor ommøblerer vi lidt efter maden, sådan 
at vi sidder omkring vores superpianist(er) og 
synger af karsken bælg sammen. Så hvis du 
ønsker en intim og stille middag i ro og fred 
omkring bordet, er dette måske ikke den 
bedste fredag. Til gengæld må du gerne 
invitere dine bedste syng-med-venner, så der 
bliver et kor, der får taget til at løfte sig. Der 
er udvidet madhold, som man passende kan 
hjælpe med at rydde op, så vi kan være klar 
til de første sange ved 20-tiden. Og man kan 
jo invitere eksterne sanglærker til at koble sig 
på efter maden. 
 
Kærlige hilsner Dan, Johanne og Anne-
Dorthe 
 

 

 Drikke Glas Champagne 
Masser af elskede sange på flaskeJ 
 
 
 

Nytårstanker fra midt i livet 
  
Det var ikke alle, jeg fik skålet og skrålet med 
nytårsaften, derfor vil jeg gerne her takke for 
året der gik og ønske jer alle et rigtig godt 
nytår. 
  
Sikken en god nytårsaften.  
Det var helt tydeligt, at der var lagt mange 
kræfter og timer i den skønne mad. Det er 
bare det bedste, når vi laver god mad til 
hinanden. 
Samtalerne ved bordene nåede nye højder - 
også lydmæssigt, så måske skulle vi tage og 
få ofret lidt på lyddæmpningen!  
Musikken fra de velsmurte 80’ere var godt 
arrangeret - tak til gæste-dj’en, som gjorde 
det så godt - og så skruede han op for 
lydstyrken.   
I det hele taget virkede gæsterne totalt 
hjemmevante i vores fællesskab; nogle af 
dem har selvfølgelig også boet her før! Men 
også de nye unge gæster faldt ind i dansen 
og snakken, som om vi kendte hinanden. 
Dejligt - og især dejligt at få danset sig helt 
rundtosset.  
  
Sådan en aften glemmer jeg lidt, at der også 
var andre ting, som jeg havde på hjerte, hvis 
jeg skulle holde en nytårstale for alle mine 
gode naboer her i bofællesskabet. Alt er jo 
ikke kun plusser, når man bor tæt op ad 
hinanden. For selvom vi kender hinanden 
rigtig godt, er vi ret forskellige og ser ofte 
tingene fra hver sin vinkel. Det oplevede jeg 
også nytårsaften, hvor fik jeg at vide, at jeg 
var lidt vild - og havde meget make-up på 
(måske for meget!). Det var feedt at opleve, 
at vi stadig kan overraske hinanden efter så 
mange års bofælleliv. 
  
Noget af det jeg har spekuleret over og som 
ikke tæller på plus-siden hos mig er, at det nu 
er kutyme at bruge fællesspisningen som 
take-away-tilbud. Jeg indrømmer, at jeg er lidt 
’gammeldags’, for jeg synes at det svært at 
sluge, at nogle bofæller sjældent kommer til 
spisningen og at flere tager mad med hjem af 
mange forskellige grunde… Men måske er 
det bare mig, som sidder fast i gamle 
traditioner og som føler, at fællesskabet ikke 
betyder det samme som tidligere. Og sådan 
er der så meget, som er forandret siden vi 
flyttede ind i 1996, og som faktisk står 
beskrevet i vores ’uskrevne regler’ om at bo i 
bofællesskabet. Regler, som ligger på 
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hjemmesiden, og som måske overhovedet 
ikke bliver introduceret til nye bofæller. Og 
hvordan skal de så overhovedet vide, at man 
ikke vasker tøj søndag formiddag - gør sig 
umage med at vælge forskellige 
middagsretter hen over ugen - lader være 
med at smide sit storskrald bag fælleshuset –
bring opvask tilbage til fæ-huset hurtigt - osv 
osv osv.  
  
Ja, jeg har nok alt for meget på hjerte (kald 
det brok/bekymringer mm), men det er fordi, 
jeg holder rigtig meget af vores bofællesskab. 
Derfor vil jeg bede jer andre /og bestyrelsen 
kigge på vores ’uskrevne regler’, så vi kan få 
taget stilling til vores grundlag og få dem 
opdateret til den virkelighed, vi har i dag med 
mange nye bofæller og en del halvgamle 
hoveder som mig selv. 
Og så siger jeg tak for jeres opmærksomhed.  
Varme nytårshilsner fra Lene 
  
 
 

 
 
Smukke vindere af udklædning-nytår-
2019. Parret i ægte 80ér lookJ 
 
Efterlysning:  
Kære fæller! 
 

I vores entré hænger en lækker mørkeblå 
overfrakke m. hætte, medium mrk. 
Tenson/51. Det er ikke vores. Nogen, der 
savner den? 
 
Vi har forlist en bagepensel i fælleshuset - 
lang/stor m. sort hoved og metalskaft (tror vi 
nok). Den er ikke længere derovre. Nogen 
der ved noget? 
Hus 4 
 
 
Pantpenge:  
 
Kære bofæller 
Inspireret af Jørgens tidligere idéer om 
mulighederne med pant fra festerne, så har 
jeg netop afleveret alt panten fra nytårsfesten 
og besluttet mig for at oprette en 
børnerumsfond (cigarkasse) med pengene 
herfra (56DKK). 
Min tanke er at pengene skal bruges til at 
supplere til indkøb til brætspil, bolde, puder 
mm., efter hvad børnene ønsker sig til 
fælleshuset. 
 
Hvis andre er med på idéen, så er I meget 
velkommen til at aflevere pant fra de 
kommende arrangementer heroppe og 
overføre beløbet til mig på MobilePay, så skal 
jeg nok lave regnskab for cigarkassen. 
 
En god afledt effekt af at støtte 
børnerumsfond med den indsamlede pant er 
at vi slipper for konkurrence mellem børnene 
omkring hvem der først tager panten fra 
festerne i fælleshuset. 
 
Kh. Anders 
 
Yoga – mandag kl. 20:  
Til jer som måske har gået og tænkt I gerne 
ville komme med men glemt at skrive, så er 
dagen blevet flyttet til mandag i januar. I kan 
komme frit bare husk lige at skriv det til mig 
på 60603539 (50kr pr. time). 
🕉 
/Charlotte 
 
Gårdsalg afsluttet:  
 
Kære Bofæller. 
 Tro det eller ej, men i går blev 
Gårdsalgsprojektet endelig og formelt 
afsluttet, da Bakken fik afsluttet og betalt de 
tre udestående punkter fra salgsaftalerne: 
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1. Etablering af to selvstændige EL-målere/-

abonnementer for hver af de to 
lejligheder 

2. Etablering af dræn på Gårdspladsen, som 
overfladevandet fra Gårdspladsen løber i 
kloak og ikke ned i stuehuset 

3. Udskiftning af de to oprindelige, pilrådne 
hoveddøre 

  
Gårdsalgsprojektet kom til at koste os i alt 
949.936,04 kr., som vi jo har fået individuel 
skattefradag for. 
  
Har du spørgsmål til økonomien, så hiv fat i 
mig. 
  
Hilsen, 
Mik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En invitation fra Hjørdis:  
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Så kom der hø på loftet – tak til store 
og små og stærke mænd. Det hele blev 
fejret med nisseøl og chipsJ 
@foto/Johan 
 
 
Natur-almanakken:  
 
Lys forude... 
Tro det eller lad være, men dagen er allerede 
tiltaget med omkring 20 minutter. 
 
Hele vinteren er muldvarpen i gang under 
jorden. Du kan se dens muldvarpeskud. 
 
 

 
 
 
Bogklub: 
”Frank vender tilbage” er ledig i hus 6. 
Jeg glæder mig til at være med til bogaften. 
/Johanne 


