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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalenderen  
Husk at give mig en mail eller en seddel, 
hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også 
skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Møder og arrangementer: 
 
Bestyrelsesmøder: 
Mandag d. 4. april 
Mandag d. 9. maj 
Tirsdag d. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Torsdag d. 28. april Generalforsamling 
Mandag d. 23. maj 
Tirsdag d. 21. juni  
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd./sønd. 23. og 24. april Hus 13 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 11. juni Hus 25 
Mand. d. 13. juni Hus 15 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 25. juni Hus 20 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 9. juli Hus 1 
Lørd/sønd. 20.-21. august Trivselsweekend 
Lørd. /sønd. 10.-11. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 18. september Opsamling 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
Lørd. D. 1. oktober Hus 8 
Lørd. D. 5. november Hus 4 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 3. april kl. 10 
Stamgruppe 5 
Helge + Emilie 
Jørgen (17) 
Bo og Christoffer 
Torben (19) 
Dorthe 
Hanne J.  
Karen Sofie + Sara 
Hjørdis 
 
 
 
 
Fødselsdage: 
 
Ingen 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Tilmelding til arbejdsweekend. 
 
Så truer den næste arbejdsweekend forude – 
7 og 8. maj med opfølgning den 15. maj. 
 
Tilmeldingssedlen er hængt op i fælleshuset, 
og der er tilmeldingsfrist søndag den 10/4 kl. 
12.00. 
 
Hilsen, 
Mik 
 
 
 
Mælkeordningen er nedlagt 
  
Foranlediget af en meget stor prisstigning på 
Øllingegaards fragt af varer har vi afbrudt 
samarbejdet med mejeriet. Ud over 
prisstigningen på varerne viser det sig også, 
at mejeriet faktisk kører en større omvej for at 
levere en relativt lille mængde varer, så rent 
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miljømæssigt var der også en slagside. Jeg 
tror, at vi alle synes det er lidt vemodigt, for - 
trods problemer - så har det også har været 
en god ordning og en fin tjans for mange 
bakke-børn gennem tiden at stå tidligt op og 
drøne rundt til husene og tjene en lille skilling 
på den måde... 
  
Om vi rent faktisk har fået mælk for sidste 
gang vil vise sig mandag morgen. For 
Øllingegaard har ikke bekræftet min mail om, 
at det er slut. Så hvis der dukker noget op i 
morgen tidlig, kommer det selvfølgelig ud.... 
  
Kh Kirstine 
 
 
 
Tænk Februar 2011 
 
Denne gang tester man bl.a. 
internetsupermarkeder. Irmatorvet.dk vinder, 
efterfulgt af Superbest.dk og Sartorvet.com. 
Oplagt for den travle familie – og servicen ser 
ud til at være super 
 Så er der en test af elforbruget 
på fladskærmsfjernsyn. Det er måske 
interessant at vide, at der er op 1.000 kr. 
årligt i forskel på strømforbrug  på dyreste og 
billigste modeller. Plasmaskærmene sluger 
mest. Særlig god er Samsung LE40C755 
med årlig strømudgift på 390 kr.  – mens 
Sony og LG har fået testet et par modeller 
med for over 1.000 kr. i strømforbrug.  
 Genopladelige batterier er 
billigere i brug på lang sigt. Men hold øje: GP 
har både vindermodellen 210AAHCB U2 og 
tabermodellen 250AAHC U4.  Hertil kan man 
købe GPs vinder-oplader.   
 Endelig kan du få billige og 
gode printere til hjemme  for bare lidt over 
1.000 kr. Log dig ind på 362015, password 
3050 og se, hvilke 4 modeller, der fungerer 
bedst.  
 Til sidst er der en test af 
fugtighedscremer fra naturkosmetikhylden, 
som de skriver. Og desværre optager mange 
af disse ellers miljøvenlige cremer mange 
bakterier. Men Santaverde og Dr. Scheller 
vinder her.  
 
Mhv 
 
Anne-Dorthe 

Præsentation  
Af de nye beboere på Bakken 3. Vi 
overtager 1. April og regner med at flytte 
ind i løbet af Påsken. 
 
Oliver Blum Bertelsen 
13 år. 7. kl. på Humlebæk skole. Efter 
sommerferien sammenlægges de store 
klasser med Bavnebjerg, hvor Oliver skal 
gå i 8. og 9. kl. I fritiden dyrker Oliver 
idrætsgymnasik i Nivå Gymnastik 
Forening, er glad for dyr og for at springe 
havetrampolin. 
 
Alexander Blum Bertelsen 
16 år (17 år i maj). 1. G. på Espergærde 
gymnasium. Aktiv DSU`er, aktiv i 
forskelligt organisations og 
foreningsarbejde på gymnasiet. Træner 
lidt gymnastik og arbejder p.t. i Super 
Brugsen i Humlebæk. Glad for en god 
politisk diskussion og for livet generelt. 
 
Maria Blum Bertelsen 
45 år. Klassisk sanger, sangpædagog og 
coach. Arbejder som selvstændig 
underviser og konsulent i stemmetræning 
og personlig fremtræden. Arbejder også 
med projekter om musik og livskvalitet for 
ældre demente. Glad for god mad og en 
løbetur i skoven. 
 
Henrik Bjørn Bertelsen 
52 år. Sportschef i Danmarks Gymnastik 
Forbund, hvor Henrik på 53. år arbejder 
med elite gymnastik i forskellige former. 
Er i øjeblikket i færd med at udvikle egen 
forretning, internet portalen 
SportWeeDoo.com. Henrik er en glad 
”havemand” og dyrkede vores 20.000 m2  
blomster - og køkkenhave i Thy gennem 
10 år med succes.  
 
Venlig hilsen 
Henrik og Maria 
 
 
 


