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E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                            Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk
Redaktion Hjørdis                                        Deadline søndag kl. 16 00                   Redigeres af bofæller 

            31. årgang                  Nr. 33          25. september 2011 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Onsdag d. 14. september 
Torsdag d. 6. oktober 
Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
Onsdag d. 28. september 
Torsdag d. 27. oktober 
Mand. d. 21. november 
Tirsdag d. 20. december 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
Lørd. D. 1. oktober Hus 8 
Lørd. D. 8. oktober Hus 21 
Lørd. D. 5. november Hus 4 
Lørd. D. 19. november Hus 14 
Sønd. d. 27. november /Stgr. 4 
Sønd. d. 6. november Hus 20 
Lørd. D. 26. november Hus 20 18år 
Lørd. D. 3. december Hus 25 
Sønd. d. 11. december/Stgr. 2 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Nytårsfest stamgruppe 3 
2012: 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
Den 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalenderen  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd d. 2. okt. kl. 10 
Stamgruppe 5  
Helge + Emilie 
Jørgen (17) 
Bo og Christoffer 
Torben (19) 
Dorthe 
Hanne J.  
Karen Sofie + Sara 
Hjørdis 
 
 
Fødselsdage: 
Frederik fylder 18 år fredag d. 30. september 
Anne-Lise fylder 74 år lørd. D. 1. oktober 
Anne-Dorthe fylder 51 år lørd. D. 1. oktober 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Kære Alle 
 
Vi er blevet enige med Sara og Luis om 
prisen på hus 23. Så nu skal vi gang med at 
lave en købskontrakt og Sara og Luis skal 
snakke Bofællesskab med bestyrelsen. 
 
Det forlyder at de først vil overtage huset pr. 
1. april 2012 – så vi hænger ud lidt endnu � 
 
KH 
Birgitte og Henrik 
Hus 23 
 
 
 
Tilsyn af gasfyr 
  
Som nogle af jer har bemærket, så har en 
hyggelig jyde ved navn Jan fra Viessmann 
går rundt og skildt vores fyr ad. Han er ikke 
færdig og kommer igen tirsdag og onsdag i 
næste uge. 
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Dette er resultatet af flere års slåskamp med 
Gasmanden om at få reservedele til vores fyr, 
hvor jeg gennem gode forbindelser har fået et 
hetl andet serviceniveau. D er således i gang 
med at efterse vores fyr, udskifte en pakning i 
kedlen osv. ganske gratis. Og som om dette 
ikke er nok, så har jeg fået fyldt mit lokallager 
op, så vi trygt kan gå vinteren i møde. 
  
Denne øvelse vil sikkert resultere i, at vi 
skifter til ny serviceleverandør på gasfyrerne, 
men mere om det en anden god gang. 
  
Hilsen, 
Mik   11.09.22  
 
 
 
Kantrensning i strædet 
Til debat på fællesmødet 
 
Den lejede kantrensermaskine i 
arbejdsweekenden viste sig at være en 
begrænset succes. Nok kan den spare os for 
en del tennisalbuer og ømme rygge; men 
som vi erfarede det, vil kantrensning på P-
plads og i stræde også fremover være en 
tung og tidskrævende opgave. På de mere 
overgroede strækninger skulle der som 
vanligt suppleres med hårdt, manuelt slid, og 
langt fra alt blev nået på arbejdsweekenden. 
 
Overbegroede kanter er ikke kun et æstetisk 
spørgsmål; men også rent praktisk et 
spørgsmål om at asfalten bliver ødelagt, når 
den gror til i ukrudt. Så for at tage højde for at 
kantrensning i arbejdsweekender fremover 
ikke skal udarte til en omfattende arkæologisk 
udgravningsproces, foreslår jeg, at vi tager en 
snak om det rimelige i at vi hver især holder 
kanterne langs egen matrikel, regelmæssigt 
året igennem.  
 
Erik 
 
 
Sofa efterlyses  
Jacob flytter til  ny lejlighed  på Nørrebro – og 
vil gerne  have en  sofa .Er der nogen af de 
søde bofæller , der har  en til overs  eller tips  
på hvor man kan  finde nogen ?  
 KH Judith 
 

På opfordring af flere bofæller kommer 
her min tale til Torbens 80 års 
fødselsdag Hilsen  Judith 
 
Kære Torben! 
For 10 år siden holdt du Bakke-talen på min 
50 årsdag . Og nu står jeg her foran dig.  Så 
flettes tiden og vore liv ind i hinanden.  Det er 
lige derfor, vi bor her sammen. Og det er 
derfor, vi er samlet her i dag. 
Da jeg blev 50, sagde Simon til mig på 
morgenen: mor, du må have levet MEGET, 
MEGET længe . Jeg er kun 7 år, og jeg har 
levet så længe – og du er 50 !  
Torben , du er 50 +++  ( 80) så vi har at gøre 
med et langt liv . Min fætter, der var læge, 
plejede at sige til sine patienter, at vil du ha et 
langt liv må du regne med at også blive 
gammel. Men er du så gammel?  
Når jeg spørger rundt, er det et kor af 
stemmer, der alle unisont peger på ,  hvor 
ung du  virker , forbavsende ungdommelig 
bliver der sagt .Udtrykt  med det sprog der 
bliver brugt i  sygehus journaler ville der stå :   
” Ældre meget velholdt  herre , ja endda med 
tillægget -yngre end svarende til alder.  Selv 
siger du, at det er de 5 tibetaner, der gør det. 
Altså ikke 5 tibetanske tjenestefolk så du ikke 
er nødt til at anstrenge dig, men de daglige 
øvelser, der holder dig i form.  Det kan så 
være.  
For mig fremstår du mere som et smukt sind i 
en smuk krop. Og da tænker jeg ikke kun på 
dine flotte hænder, glatte som om de været i 
Botox behandling. Jeg tænker f. eks på at når 
helst vi møder dig, voksne eller børn, er der 
en hjertelig hilsen, der også  indeholder vores 
navn – og hvis vi giver os tid  til at kigge  kan 
vi se  vi  dit nærværende blik. Ofte spørger du 
også ind til, hvordan det går og venter på 
svaret. Nogle gange brummer du – det er 
ikke altid, du får et gensvar magen til dit eget. 
Der er vistnok brug for lidt opdragelse hist og 
her.  
DU mestrer kunsten at lytte og spørge ind. 
Og tit kommer du så stille ind med en 
anekdote eller nogle citater / bon mot / .  Eller 
situationer fra det virkelige liv. Og dem har du 
mange af – fordi du husker rigtigt godt, hvad 
der er sket både i den lille verden og i den 
store verden.  Når du fortæller kommer 
detaljerne frem med humor og ofte med 
filosofiske overvejelser og refleksioner.  
Øjeblikkene bliver lys levende, som om man 
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befandt sig midt i, hvor det foregik. Som 
dengang du fortalte mig om tiden efter krigen. 
Hvordan vi kom ind på det, husker jeg ikke 
lige nu.  Jeg tror, vi talte om dagens politiske 
korrekthed, og at ordenen kan have meget 
power.  Du lyser op i et smil. ”jeg var en gang 
på besøg hos nogen ved juletid, nogle år 
efter krigen, siger du.  Det var et lidt finere 
hjem, så der en tjenestepige, der gik rundt og 
serverede kaffe og kager, blandt andet 
jødekager som jo hører julen til. Det var ikke 
passende at sige jøde og den stakkels pige 
kæmpede med takt og tone. Til slut kommer 
det: vil De ikke også ha nogle kager af den 
mosaiske tro ?  Vi kigger på hinanden og 
griner. Det er altså ikke helt nemt at være 
menneske. Heller ikke i dag.  
Der kommer din rummelighed frem. Måske er 
det herfra din drive og interesse for 
bevidsthedsudvikling henter sin næring. Du 
går stille med et dybt og vedholdende fokus 
på at favne livets forskellige dimensioner. 
Meditation larmer ikke, og det gør heller ikke 
fordybelsen i dødsbevidsthed. Det peger kun 
på din villighed og åbenhed for dur og mol i 
dybeste forstand.  
Temperamentsfuld eller hidsigprop, vælg 
selv. I hvert fald kan du på din helt egen 
måde fare ud gennem fæ- døren – som et 
missil. Der går dog ikke ret lang tid til, at du 
falder ned og vender tilbage igen mild og 
åben. 
Man kan ikke holde en tale til dig uden at 
nævne, at du har en meget fin hørelse - 
måske netop fordi du ikke kun begrænser dig 
til ørepropper men også bruger fingrene til at 
regulere lydniveauet, så fløjtelyde og 
børnestemmer og andet ulyd kan trylles væk.  
Der er gange, da vi andre også kunne have 
brug for ørepropper eller flere fingre end vi 
har til rådighed – men vi når det som regel 
ikke. For når du går i gang med, at nyse ikke 
en gang, men med det der kunne kaldes 
operation serienysning-,jeg ved ikke om 
nogen har talt antallet gange –  så gælder det 
om at holde på hat og briller. Eller finde ud af 
om ens ulykkesforsikring også dækker 
pludselig og gentagende forskrækkelse. I 
crescendo, som det kaldes i musikverden.  
Men vi overlever med et lille smil indeni: det 
er jo bare vores Torben, der nyser.  
Til gengæld, lystrer vi helt og nyder din 
smukke tenorstemme– og det er mere end en 
gang jeg og sikkert andre også har fået 
gåsehud, når du høres i  Humlens Fremme  

Som alderspræsident, du er jo den ældste 
blandt os iflg. Folkeregistret og du slår an en 
tone, vi gerne vil synge med på. : At alder 
ikke er nogen forhindring – og at der altid er 
plads til at opdage nye toner .Nogen siger det 
helt enkelt : du er en rollemodel .Vi skal  ikke 
nøjes med at fylde livet med  år men  fylde 
årene med liv  ! 
Jag har ikke nævnt, at du spiller klaver, 
selvom det i virkeligheden er en stor del af dit 
liv, måske fordi jeg aldrig set dig spille men 
dog haft fornøjelsen at lytte til de ” 
gratiskoncerter ”, der  toner ud i strædet. Det 
er lige meget. - Du har et stort klaviatur at 
spille på, ikke kun på dit flygel men i dig som 
menneske.  
Kære Torben hjertelig tillykke med de 80 år. 
VI kommer tilbage, når du bliver 90 år.  Så 
har vi bare flere grydelåg med. Det virkede jo! 
Jeg har æren at overrække bofællegaven og 
Bakke hurra sørger Humlens Fremme for.  
 
 
 

Forslag fra fåregruppen 
Fåregruppen har nu fungeret i tre år og er 
blevet nogle erfaringer rigere. Vi må 
indse, at det er umuligt for os at få 
økonomien til at balancere. Udgifterne til 
at vedligeholde hegn og huse og til at 
fodre, klippe, slagte, gøde og høste 
overstiger indtægterne fra salg af kød og 
skind. Fåregruppen vil gerne påtage sig 
ansvaret for at holde fårene – og vi vil 
rigtig gerne have flere med i gruppen! -, 
men vi ønsker ikke at være alene om at 
betale, hvad det koster. 

Glæden ved, at vi holder får på Bakken, 
har alle bofæller del i. Tilsvarende synes 
vi, at underskuddet skal deles mellem os 
alle. 

Derfor foreslår vi, at bofællesskabet 
overtager økonomien fra fåregruppen. 

Det vil efter vores erfaring indebære en 
udgift på ca. 7.000 kr. pr. år. Går det 
økonomisk bedre end det (og det er 
selvsagt vores mål), bliver 
bofællesskabets udgift mindre. Går det 
værre, vil vi hurtigst muligt underrette 
bestyrelsen herom.  
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For den årlige udgift, som svarer til knap 
300 kr. pr. hus, får bofællesskabet: 

• vedligeholdelse af en stor del af 
fællesarealerne 

• fårene at se på og klø under hagen 
og fodre med rugbrød 

• et smukt landskab, der afgræsses 
af dyr 

• mulighed for at købe lammekød, 
fårepølser og lammeskind af egen 
avl 

• et varieret fugle-/dyre-/planteliv 
Sidst, men ikke mindst mener vi, at 
Bakken ved fortsat at holde får fastholder 
en smuk og vigtig del af bofællesskabets 
historie og identitet.  
Hvis vi ikke har får på markerne, må 
markerne lejes ud og passes med 
maskiner. Det kan indebære en 
begrænsning i vores ret til at bestemme, 
hvordan arealerne skal se ud og bruges, 
og det vil nok også betyde mindre 
gunstige vilkår for dyr og planter. 
Vi vil gerne understrege, at dette ikke på 
nogen måde handler om at imødekomme 
et særligt behov hos fåregruppen. Det 
handler om, hvad hele bofællesskabet 
ønsker – marker med eller uden får. Vi 
forestiller os en løsning, hvor fåregruppen 
ligner traktorgruppen, der også har til 
opgave at vedligeholde fællesarealer: 
Økonomien ligger i bofællesskabet, 
arbejdsgruppen vedligeholder selv ’dyret’ 
og fordeler selv opgaverne internt, og 
gruppen er åben for tilgang. 
Mette 24, Jørgen og Mette 15, Hans  
 
PS: Status for fåregruppen i sept. 2011: 
Arne og Lene forlader gruppen og lægger 
i stedet kræfter i den nye hestegruppe 
Suzan og Torben er stadig med, men 
ønsker at trække sig inden for et års tid 
Mathilde vil gerne være med fremover 
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Revision af ansvarsliste 
Nye opgaver og ny bemanding skrevet med kursiv. 

 
Vi skal have gjort listen færdig senest til fællesmødet i oktober, så der er stadig mulighed for at 
foreslå nye opgaver, melde sig på opgaver eller slette sig fra opgaver man ikke længere ønsker at stå 
for. 
 
 
Fælleshuset 

 

Vaskemaskiner, tørretumbler, VVS-tilsyn Mik 
Fyr/varmeanlæg Mik 
Elektriske installationer Torben M. 
Opvaskemaskine David 
Brandsikkerhed David 
Køkkenmaskiner Erik 
Indkøb til køkken Erik og Hjørdis 
Indkøb krydderier Erik 

Køkkenhylder og skuffer – organisering, orden Erik og Hjørdis 
Indkøb af rengørings- og vaskemidler Lotte 

Fadølsanlæg Torben M. 
Musikanlæg Helge 

Entre og postrum – orden Dorthe og David 

Opslagstavler – organisering, orden Inge 
Børnerum Lene 
Potteplanter Judith og Birgitte 
Skralderum - orden Mikael H 
Vaskekort og hvide duge – registrering, udlån Gerda 

Udlån af fælleshus til Skeltoften Gerda 

Skabe og rengøringsartikler i vaskeri - orden  
Glemt tøj og ting i fælleshus  
  
  
Kælderen  
Sauna Peter (2) 

Øko-rum – organisering, orden Lene, Erik 
Depoter – organisering, orden Karen Sofie 

Musikrum Helge 

Værksted – organisering, orden Ole S. 
Fyrrum – organisering, orden  
Fællesværktøj og materialer – orden, udlån Arne, Erik 
Arkiv og møbeldepotrum –organisering,orden  
Køkkendepot –organisering, orden Erik 
Rengøringsdepot – organisering, orden  
Julepynt, reserveduge m.m. - orden Lisbet 
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Fællefryser - orden Hans 
Udvendig kælderskakt -orden  
  
  
Fællesarealer  
Udendørsbelysning Mik 
Antenne Kim  
Trailere, fællestrillebøre og stiger Torben M. 

Græsslåning og traktor Ole E. P., Arne, Mikael H, Steffen/ Victor 
Ekstern snerydning Bestyrelsen 
Intern, manuel snerydning og grusning  
Plantekasser og bede ved fælleshustorv –vedl.  
Plantekasser og græs foran børnerum –vedl. Anne Lise 
Skrænter v. indkørsel og æblelund –vedl.  
Tørresnorsbedet – vedl. Erik 
Efterbeskæring af frugttræer Mette 24, Erik 
Lunden - Udtynding Erik 
Bjørneklobekæmpelse Hanne Hegård 
Tidselbekæmpelse på foldene Mette 24 
Bålplads - orden  
Mødding – kørebræt, orden  
Gårdsplads – orden, vedligeholdelse  
Gårdhave - vedligeholdelse  
Materialeplads – organisering, orden  
Længeværksted og stillads – org, orden, ”udlån” Erik 
Sommer/vinterrum – organisering, orden  
Loftsdepot – organisering, orden  
Hestestald – organisering, orden  
Grisestald – organisering, orden  
  
  
Andre opgaver  
Madskema Hanne J., Anne-Lise og Judith 
Gaver Hanne S. 
Arkiver (opbevaring af tegninger etc.)  

Telefonliste Dan 
Varmeregnskab Mik 
Vandforbrug Mik 
Forsikringer Flemming 

Fyr i fyrgrupper – kontakt til håndværkere Mik 

Skorstensansvarlig kontakt og kontrakt Jørgen S. 
Hjemmeside Mik 
Bakkanalredaktion Hjørdis 
  
  
 
 
 


