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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Torsdag d. 6. oktober 
Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
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 
D. 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
D. 12.-13. maj Hus 12 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. 9. okt. kl. 10 
Stamgruppe 6 
Hans + Jens 
Anne-Dorthe + Martine 
Hanne Hee + Kristian  
Hanne (17) 
Lisbeth 
Steffen + Ditte  
Peter (2) 
Torben (18) 
 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
”TAK” 
Kære bofæller. 
Hjælp mig – hjælp. Drømmer jeg eller er jeg 
vågen. Lad mig komme ned på jorden igen. 
Jeg er højt oppe efter at I gjorde min 
fødselsdag til en uforglemmelig begivenhed. 
For det første om morgenen hvor I alle sang 
for mig, og hvor Gerda og jeg hørte det meste 
tror jeg nok. Jeg kom da ud inden I gik på 
arbejde, eller gik hjem. 
Så var der middagen i fælleshuset, hvor 
madholdet, Ilse, Jørgen S., Steffen og Torben 
M. skabte en middag, som kunne serveres 
hvor det skulle være, og en stemning så alle 
befandt sig optimalt. 
Det kunne man jo mærke. 
Jeg takker dig Judith for din varme og 
smukke tale fra dig og bofællerne. Jeg bliver 
atter rørt når jeg nu tænker på de smukke 
ord. Og så er jeg shinet lidt op med den flotte 
sweater fra jer alle sammen. – Just in time! 
Mine gæve svirebrødre sang for mig om øl og 
humle, så jeg bliver helt tør i svælget, og det 
firsindstyvende HURRA gjalder stadig i mit 
øre. 
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De mange håndtryk, klap og omfavnelser 
varmer mig stadig, og jeg takker igen for den 
milde gaveregn. (Bare jeg ikke bliver 
alkoholiker. ) Der er mange som har hjulpet 
mig med logistik og praktiske ting; dem 
tænker jeg på nu og sender min hjerteligste 
tak nu som så mange gange tidligere. 
Ja, hvordan kommer jeg ned på jorden igen? 
Jo, jeg har det! Jeg skal gøre rent i 
fælleshuset på søndag. 
TAK igen _kærlig hilsen Torben 80. 
  
 
 
Midlertidigt stop for hesteskur 
  
Torsdag og fredag i sidste uge talte og 
mailede jeg med Fredensborg Kommune 
ang. vores hesteskur, og fredag fik vi afslag 
på vores anmeldelse af læskur. 
Sagens kerne er, at vi har fået placeret huset 
i byzone udenfor byggefeltet i lokalplan H4 og 
det betyder at vi ikke umiddelbart kan bygge 
et hus på det nuværende sted. Havde huset 
ligget i landzone, hvilket vi troede det gjorde, 
skulle vi "blot" søge en landzonetilladelse, 
fordi der ikke ligger en landbrugsejendom på 
samme matrikel. 
Status er, at vi ikke må bygge videre nu, indtil 
vi har en dispensation - og den kaster vi os 
over at få udarbejdet og sendt afsted hurtigst 
muligt. Men det víl formentligt tage mellem 2 
og 4 måneder.  
Det vi koncentrerer os om nu er, at få slået 
stolperne helt ned i jorden, gjort indhegningen 
færdig samt få fræset jorden og sået græs - 
og i det hele ryddet op. Samt etableret 
vandforsyningen til marken. 
Det er frygtelig frusterende og Arne har 
gravet dybt i lokalplaner og gamle arkiver på 
Bakken fredag aften, men konklusionen er at 
vi bliver nødt til at køre sagen efter bogen og 
søge dispensation - og så krydse fingre og 
håbe at den går igennem. 
På mandag ringer jeg til 
veterinærmyndighederne og forhører mig om 
muligheden for at have heste gående en tid 
uden læskur. Hestene har nemlig flybillet til 
den 15. oktober og vi vil nødig udsætte deres 
indrejse, fordi det er bedst for deres helbred 
at ankomme i køligt efterårsvejr fremfor i 
varmt forårsvejr.  
Mange hilsner, 
Lene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


