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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: 
2010: 
Tirsd. d. 7. september 
Onsd. d. 6. oktober 
Torsd d. 4. november 
Mand. d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Mand. d. 23. august 
Tirsd. d. 21. september 
Onsd. d. 27. oktober 
Torsd. d. 18. november 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Jubilæum den 21. august  
Torsd. d. 26. august 10-12 DFA Hus 19 
Lørd. D. 11. sept. Hus 23 
Arbejdsweekend: lørd. d 18.-19. sept. 
Arbejdsweek-end Opfølgning sønd. d. 26.sept. 
 
Lørd. D. 2. oktober Hus 9 
 
2011: 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rengøring sønd. d. 21. august kl. 11 
Alle 
 

Fødselsdage: 
Hans fylder 45 år sønd. d. 15. august 
 

 
 
Tillykke! 
 
 
Fødselsdagsfestens program og 
løgsuppe 
 
Vi har tidligere rundsendt første udkast til program 
med angivelse af tidspunkter for nogle af 
aktiviteter. 
  
Giv mig venligst besked her på mailen senest 
onsdag kl. 18 om jeres aktiviteter og dem, I 
ønsker programsat med klokkeslæt. 
  
Endeligt program udsendes sent onsdag aften til 
alle deltagere. 
  
Vi har i udvalget talt om, at løgsuppe med flutes 
kunne være en fin "officiel" afrunding på 
fødselsdagen. Suppe og flutes kan laves på 
forhånd, og serverer næsten sig selv, men nogen 
skal jo lave både den og flutes. 
  
Var det ikke en opgave for bofæller, der ikke i 
forvejen er overbebyrdede med praktiske opgave 
omkring fødselsdagen? 
Vi håber, de findes. 
Gi' et praj på mailen, så vi kan få det organiseret.  
  
...og skulle vi ikke blive enige om at kalde 
arrangementet en fødselsdagsfest? Man fejrer 25 
og 40 års jubilæer, men i min optik ikke 30 års 
  
På vegne af Jørgen S., Gerda og mig selv, sagde 
hunden. 
(De holder møde onsdag aften) 
  
Ole S. 
Mail: 
ole.sejer@teliamail.dk 
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Katrine (hus 11) flytter ”hjem”  
Som de fleste af jer sikkert allerede har hørt, 
er jeg flyttet tilbage til Bakken. Jeg kunne 
simpelthen ikke undvære alle de skønne 
bofæller og ”Bakke-livet”! Ej pjat til side, 
årsagen er en anden, selvom jeg selvfølgelig 
nyder at være tilbage ☺ Hus 11 er en 
mellemstation inden jeg flytter videre til 
København, hvilket jeg har i sinde at gøre 
inden for det næste årstid. Min hjemvenden 
skyldes, at Søren (min kæreste) har fået lejet 
sit hus i Holbæk ud med 3 ugers varsel. Da 
ingen af os har et økonomisk eller generelt 
overskud til at flytte i lejlighed pt. bor vi altså 
hos hver vores forældre.   
Ps. Jeg har stillet en kasse med blandede 
sager (plakater, ringenes herre figurer, gamle 
cd’er og andet godt) samt noget tøj nede ved 
klaveret – tag endelig løs. Jeg fjerner det 
torsdag d. 19/8, så der er pænt til Jubilæet 
lørdag.  
Mange glade hilsner 
Katrine 
 
 
 
Nye jeans og stilet-støvletter sælges 
Jeg har fået nogle jeans og støvletter i 
forbindelse med en modelopgave, som jeg 
gerne vil sælge. Begge dele er helt nye og 
ubrugte, og jeg har kun haft det på denne ene 
gang til fotosession. 

Bukser: Apple Bottom jeans (brand lavet af 
en amerikansk rapper) blå denim str 5-6 (36-
38) med Apple Bottom logo på baglommer og 
metalskilt i linningen. Stramme ben. 
Prisforslag: 250 kr. 

Støvletter: Sorte støvletter fra Friis og 
Company i læder og 'biker-design' med 11 
cm høje hæle. Model Paolo - se evt. deres 
hjemmeside. Lille str. 39. Nypris: 1.100 kr. 
Pris: 400 kr.   

Mvh Emilie hus 9 
 
 
 
 
 
 

Bedsteforældre for asyl/ved Gerda 
 
Indsamlingen til Daniel Ntabala-Lonsa 
 
Kære bedsteforældre 
 
Torsdag aften blev der indbetalt 3000 kr. 
på konto 9100 4502265542.  
I løbet af fredagen er der fra bedsteforældre 
blevet indbetalt 17.000 kr. i beløbsstørrelser 
fra 50 kr. og op. Hertil kommer, at restbeløbet 
fra gaven fra Robinsohnfonden 17.000 kr. er 
overført til denne konto, således at saldoen 
nu er 37.000 kr. Der mangler altså blot 
23.000 kr. i at nå de 60.011 kr.  
 
Hvis der indkommer et større beløb, vil det 
overskydende blive brugt efter samme regler 
som gjaldt for Robinsohnfondens gave til 
gavn for asylansøgere. 
 
De 60.011 kr. vil blive ydet som et lån. Når 
det tilbagebetales, vil beløbet tilsvarende 
blive brugt efter disse regler. 
  
Svend Broberg 
kontobestyrer  
 
 
 
Lyngby den12.august2010 
 
Akut bøn om hjælp til den congolesiske flygtning 
Daniel Ntabala-Lonsa, så han kan blive forenet 
med sin hustru og deres nyfødte barn i Danmark 
efter 10 år som flygtning. 
 
I 2006 mødte Gigi Butovi og Daniel Ntabala-Lonsa 
hinanden. Gigi er flygtning fra Burundi og fik 
allerede i 2002 permanent opholdstilladelse. 
Daniel er flygtning fra D.R.Congo og har befundet 
sig i en flygtningetilstand siden 2000. Han har 
været flygtning i Frankrig, Danmark og Sverige. 
De blev gift 5.oktober 2009 i Stockholm og fik 8. 
juli 2010 drengen Merveil. 
 
Hustruen har fuldtidsarbejde som sosu- assistent i 
Gentofte kommune. Daniel har fået afslag på asyl 
i Sverige, men har af Udlændingeservice fået 
mulighed for at blive familiesammenført med sin 
hustru i Danmark, hvis han inden 19. august 2010 
kan skaffe 60.011 kr.  
 
Jeg har fulgt Daniel gennem årene og det er 
første gang, der viser sig en løsning. Derfor 
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tillader jeg at henvende mig om hjælp, så Daniel 
kan få en mulighed for at komme ud af et liv på 
konstant flugt og afvisning, og en tragedie på 
uventet vis føre til en lykkelig afslutning, for Daniel 
og hans hustru Gigi og deres lille dreng Merveil. 
 
Pengene ydes som et lån og administreres af 
Fredensborg-Humlebæk kommune. 
 
Ethvert beløb er mere end velkomment – Det kan 
indbetales til Morsø Sparekasse reg. 9100  
kontonr.4502265542. 
 
Vil du godt lade opfordringen gå videre til nogen 
du kender! 
 
 
 Med venlig hilsen 
 Leif Bork Hansen, sognepræst, 
 Rustenborgvej 5, 
 2800     Lyngby. 
 Tlf. 45 87 24 83. 
 
 
 
PS: Jeg har drøftet indsamlingen med Hillerød 
politi. Det er tilladt at henvende sig til nogen, man 
kender i forvejen, og bede om støtte. Der er tale 
om en privat og ikke om en offentlig indsamling. 
 
 
 
Søen 
Kære bofæller.  
   
I går aftes kl. 20 i silende regn mødtes Hanne 
12, Mette 15 og undertegnede ved 
Grisehuset for at få snakket om de famøse 
pæle og hegn i søen.  
Men først vil jeg godt lige pointere, at det ikke 
er MIT projekt, som nogen har mere end 
antydet. Jeg meldte mig tilfældigvis bare til at 
skrive til jer alle om Sydtorvets program…og 
så tog det fart…. But don’t shoot the 
messenger boy ☺  
   
Og en anden vigtig ting at få slået fast med 
syvtommersøm: Dette er ikke et spørgsmål 
om vi skal have sø eller ej. Det er teknisk set 
kun et spørgsmål om vi skal have ryddet op, 
dvs. få fjernet de pæle og hegn i søen som 
ingen funktion har i dag. Pælene bliver gemt 
og kan sættes op hvis det ønskes igen og 
hvor det nu passer os.  

   
Mette kunne til mødet også berette, at hun 
havde konsulteret en biolog på jobbet med 
speciale i ferskvandsområder. Biologen’s 
mening om pælene i søen – som Mette viste 
billeder fra – var, at de skulle fjernes, så søen 
fik et ubrudt vandspejl for det var vigtigt for 
fuglene – ikke pælene.  
   
Jeg ved ikke om vigtigheden af emnet 
afspejlede sig i fremmødet (jeg ved godt at 
det var sent orienteret – men det var det dog 
– og så pisseregnede det også) men de 
fremmødte enedes om at det nok var ok at 
fjerne pælene. Og med faren lurende om 
procesfejl blev jeg bedt om at få det 
sanktioneret af bestyrelsen. Det blev så en 
meget kort tur rundt til 
bestyrelsesmedlemmerne idet Mik helt 
korrekt gjorde det krystalklart, at 
sanktionerede bestyrelsen et sådant projekt, 
så ville der først for alvor være procedurefejl 
– for den magt har bestyrelsen slet ikke!  
   
Og nu skal der ikke graves flere pæleorm ud 
af den historie. Fakta er at 3 fremmødte, en 
skriftlig tilkendegivelse og 2 efterfølgende 
snakke med Erik og Mik fra bestyrelsen (som 
begge udtalte sig som privatpersoner) og 
Sydtorvsgruppen nu har besluttet at rydde op 
i søen og (forsøge) at fjerne pælene og 
tråden i søen nu på lørdag kl. 12. Vi håber at 
mange af de unge og stærke møder op iført 
badebukser, knibtang og højt humør – så går 
det forhåbentlig som en leg. 
Meld jeg meget gerne til Arne eller 
undertegnede i aften eller i morgen 
formiddag. Foreløbig har Kristian og Jakob 
Ullum (mener deres far) og Anton meldt sig. 
   
Bedste hilsener  
Ole EP  
 
 
 
 
 
 
 
 


