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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 

Kalendere og mail  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 

 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder kl. 20: 
15. april/20. maj/  
17. juni /12. august/16. september/7. oktober/12. 
november/9. december 
 
 
Fællesmøder: 
Onsd. D. 23. april Generalforsamling 
Mand. d. 26. maj 
Tirsd. D. 24. juni 
Tirsdag d. 19. august 
Onsdag d. 24. september 
Tirsdag d. 21. oktober 
Torsdag d. 20. november 
Mandag d. 15. december 
 
 
2014 
Lørd/sønd. 17.-18- maj Hus 13 
Lørd/sønd d. 24-25.maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 1. juni Hus 19 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
Mandag d. 23. juni Stamgruppe 2 Sankt Hans 
Lørd. D. 23-24. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
Lø/sø d. 13.-14. sept. Stamgruppe 3 
Trivselsweekend 
Lørd. D. 11. oktober Hus 19 
Sønd. d. 30. nov. Stamgr. 4  1. sønd i advent  
Lørd. D. 6. december Hus13 
Søndag d. 14. dec. Stamgr. 5 3. sønd. i advent 
Torsd. D. 25. december Hus 22 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Søndag d. 28. december Hus 4 
Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 13. april 
Stamgruppe 2: 
 
Anne Gerd + Naja 
David + Simon 
Elva 
Flemming 
Helge 
Mikael + Kristian 
Sara + Sebastian 
Steffen + Victor 
Suzan 
 
 
Fødselsdage: 
Ole S. fylder 74 år tirsd. d. 8. april 
Lise E. fylder 66 år torsd. D. 10. april 
 

 
 
Tillykke 
 
Kære bofæller, 
 
Permakultur foredrag som var sat til d. 10. 
April. Er ændret til d. 24. April . Kl. 18.45 
 
Håber vi møder rigtig mange op:-) Søren 26 c 
 
 
 
Film fredag aften 
 
Lad os efter Dans fortrinlige vente-på 
desserten-foredrag  i fredags om 
krigshandlingerne i det Herrens år 1700 
fortsætte i det lokalhistoriske spor. Nu på 
fredag kommer Peter Fröhlich og viser os 
efter maden sin film om bundgarnsfiskeren 
Svend fra Humlebæk Havn. Der er også en 
anden stump film, han gerne vil vise os. Se 
herunder. Mette og børnene (Astrid og Carl) 
kommer selvfølgelig med over og spiser 
fredagsmiddag. 
Kh. Hans 
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Kortfilm, 23 min. 
Svend og bundgarnet 
En fortælling om fisker Svend Pedersen fra 
Humlebæk havn. Han blev som ung udlært 
som skibsbygger på Helsingør Skibsværft. 
Boede ved havnen hos sine forældre som 
havde en lille gæstgivergård. (Bolettes) 
Svend overtog efter krigen et 
bundgarnsfiskeri fra en anden fisker og drev 
det i mange år. Det blev hans levevej. Det var 
dengang Øresund var fyldt med ål og sild. 
Men det tunge arbejde med bundgarnspæle 
var et hård slid for at skaffe til dagen og 
vejen. 
Filmen er produceret af Peter Fröhlich. Filmet 
af Francois Grandjean og Peter Fröhlich. 
 
Pilot, 7 min. 
Admiralen, fiskeren og verdensmesteren. 
Denne lille film er en pilot som blev 
produceret i forbindelse med ansøgningen til 
fonde og Det Danske Filminstitut, om midler 
til en serie som skulle vises på TV omkring 
Øresund. 
 
Dette er historien om en flok danske mænd 
og en engelsk admiral hvis skæbne var det 
lille stræde Øresund. 
Admiral Nelson som med sin flåde angreb 
København i 1801. Bent Skov Larsen, 
skolelærer der igennem sit arbejde med 
Humlebæk lokalhistorisk forening fortæller 
om Humlebæk havn som blev bygget som 
forsvar mod netop Nelson og den engelske 
flåde. Åge Birk som under 2. verdenskrig 
sejler til tyskernes grænse for sejlads i 
Øresund, Humlebæk Havn. Der møder han 
sin kommende kone. Han er en del af kernen 
af lystsejlere sammen med bla. Poul 
Elvstrøm. Svend Pedersen, 
bundgarnsfiskeren og revisor Palle Dyhre 
som spionerer russerne under den kolde krig. 
Niels Kjølsen, søn af Admiral Kjølsen som er 
medvirkende til sænkningen af den danske 
flåde under 2. vedenskrig. Niels flygter over 
sundet med sin familie fra Snekkersten havn i 
1943. 
Piloten er produceret af Mette og Peter 
Fröhlich. Filmet af Kim Hattesen. 
 
Hans  
 
 
 
 

Fårene og lammene 
 
Onsdag aften flyttede vi fårene fra Østfolden ud 
på Vestfolden. Det skete over hals og hoved, fordi 
Bella havde læmmet natten før.  Fordi : 
De sidste 4 år er der lam, som døde af orm eller 
andre parasitter – ét lam i 2010 og 11, to lam i 
2012 og 13. Den kurve må knækkes! 
Derfor havde vi i mandags besøg af en 
fåreavlskonsulent. 
Han havde mange anbefalinger og råd. Det 
vigtigste her og nu var, at fårene ikke må læmme 
på den fold, hvor de har gået om vinteren, på 
grund af parasiter. 
Desværre har de været på både Østfolden og 
Mellemfolden hele vinteren, så der var ikke andet 
at gøre end at vælge Vestfolden, skønt det er alt 
for langt væk fra alle børn og voksne, der glæder 
sig over at se lammene springe rundt. – Og vi 
krydser fingre for at ræven ikke opdager det. 
Så snart de sidste lam er nogenlunde robuste, 
flytter vi dem nærmere, og herefter kommer de til 
at rotere mellem foldene i ugesskift (i første 
omgang dog næppe til den mest parasitinficerede 
Østfold), hvis vi kan finde ud af at få det til at 
fungere. Dette vil give den bedste genvækst for 
græsset og dermed større og mere 
modstandsdygtige lam. 
Det kræver imidlertid, at Vestfolden opdeles med 
to nye hegn, og at vi får bygget et læskur, der er 
let at flytte – for markerne skal ikke plastres til 
med skæmmende shelters eller europaller med 
juletræer! 
Det er ikke kun af hensyn til fårene og hyrderne, 
men hele Bakken, for det er jo alle, der skal kigge 
på det.  
Flemming, Jørgen, Torben og andre kreative 
bofæller: Vil I hjælpe os med at løse dette 
konstruktionsproblem? 
Ligeledes må vi alle hjælpes ad med at finde den 
optimale inddeling af foldene, så vi sikrer, at det 
bliver tilfredsstillende for hele bofællesskabet, og 
således at læmningen fra og med næste år kan 
foregå i Østfolden, hvor forårs-underet vil udspille 
sig lige for næsen af os. 
 
Mette/24 
 
PS.  Som Erik nævnte i sin mail, kan man komme 
til Vestfolden ad Bålstien. Lige efter lågen er der 
bygget en stente/trappe man kan bruge, hvis man 
vil ind i folden. Lågen er svær at lukke, så det er 
bedst at kravle over hegnet via stenten. 
 
 
 
 
 
 


