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Redaktion Hjørdis                                               Deadline søndag kl. 16 00                      Redigeres af bofæller 
 

        35. årgang   ·   Nr. 24  14. juni 2015 

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

Kalender 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: 
Fredag d. 19.6. kl. 16.30 
Tirsd. D. 18. august 
Tirsd. D. 8. september 
Tirsd. D. 29. september 
Tirsd. D. 20. oktober 
Tirsd. D. 3. november 
Tirsd. D. 17. november 
 
Fællesmøder: 
Tirsdag d. 23. juni Sankt Hans Stamgrp. 3 
Lø/sø d. 29-30. august Arbejdsweekend 
Mand. d. 24. august 
Lø/sø d. 12.-13. sept.  
Tirsd. D. 22.september 
Trivselsdag 35 års jubilæum  Stamgrp. 4 
Onsd. D. 28. oktober 
Onsd. D. 25. november 
Søndag d. 29. nov. 1. søndag i advent Stamgrp. 5 
Søndag d. 13. dec. 3. søndag i advent Stamgrp. 6 
Torsdag d. 31. dec. Nytårsaften Stamgrp. 1 
 
2015 
Lørd. D. 20. juni Hus 19 
Lørd./sønd. 8.-9. august Hus 22 
Lørd. D. 15. august Hus 21 
Lørdag den 19.september Hus 23 
Torsd. D. 24. december Hus 3 
Fred. 25. december Hus 10 
Lørd. D. 26. december hus 4 
Tirsd. D. 29. december Hus 11 
2016 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 21. juni kl. 10 
Stamgruppe 3 
 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
 
Fødselsdage: 
Jens (21) fylder 13 år fred. d. D. 19. juni 
Jørgen S. fylder 67 år mand. d. 22. juni 
Jens K. fylder 69 år tirsd. D. 23. juni 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 

Fællesmødet den 22. juni aflyst 
 
Det berammede fællesmøde er aflyst dels 
med henvisning til at rigtig mange bofæller 
forlods har tilkendegivet, at de ikke kan 
deltage, og dels har vi vurderet, at de 
planlagte beslutninger uden større gene kan 
træffes på augustmødet, og endelig har det 
også spillet en rolle, at vi afventer et oplæg 
fra gårdgruppen, som Kim og ? angiveligt om 
føje tid vil fremkomme med. 
På vegne af bestyrelsen 
Ole 
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Ole Sejer’s tale i fælleshuset til  
Jørgen T. 
 

 
 
 
Første gang jeg mødte Jørgen – uden for 

øvrigt at vide, hvem han var - var til en 

generalforsamling i Helsingør Lærerforening, 

som jeg lavede blad for i over 30 år. Han sad 

lige bag mig og var nok den eneste 

fremmødte fra Snekkersten Skole, og som 

den eneste stemte han mutters alene imod 

formandens beretning, for den var for dårlig, 

mente han. Jeg har også i andre 

sammenhænge oplevet, at Jørgen tog bladet 

fra munden. Men det er nok overraskende 

for bofællerne, at Jørgen så markant kunne 

manifestere sig og tale Roma midt imod, når 

han syntes at nok var nok tilmed på en 

generalforsamling i en fagforening. 

Overraskende for bofællerne, fordi vi her i BB 

har oplevet Jørgen som venligheden og 

elskværdigheden selv, tillidsvækkende, 

pligtopfyldende, ordholdende og med et 

humoristisk glimt i øjet. Afholdt af alle – store 

som små.  

 

Hans tilgang til tilværelsen var kreativ, 

empatisk og holistisk med udgangspunkt i 

højre hjernehalvdel, hvor følelserne som 

bekendt holder til, mens venstre siges at 

styre intellektet, forstanden. Interessant er 

det, at følelserne - uanset om man kan lide 

det eller ej  - altid vinder over forstanden ikke 

mindst i en valgkamp, for politik dikteres  i 

den grad af følelser. Nu er det jo sådan, at 

ingen mennesker udelukkende styres af den 

ene eller den anden hjernehalvdel, men, 

Mette, jeg oplevede, at jeres forhold var en 

lykkelig symbiose smukt vævet sammen som 

yin og yang. Dit udgangspunkt var intellektet 

og Jørgens det emotionelle. Derfor bliver 

sorgen og savnet stort og tungt at bære, for 

du har mistet din bedre halvdel, og vi i BB har 

mistet en original, varm personlighed, der har 

givet BB dybde og mangfoldighed, og det er 

som bekendt i mangfoldigheden, at 

vækstpunkterne ligger. 

 

Jørgen var kreativ, en legemliggørelse at 

”homo ludens” – det legende menneske – 

mennesket som skaber af kunst. Direkte som 

keramiker og tegne og male kunne han også. 

Selv da sygdommen tog fart, oplevede jeg, 

hvordan han stadig blev fascineret af former 

og farver. Også indirekte var han ”Homo 

Ludens” i mange sammenhænge: når han 

legede med børnene, og når han legede 

viking, som du, Mette, humoristisk yndende 

at betegne hans store interesse og deltagelse 

i bådelauget omkring vikingeskibet i Roskilde. 

Her dyrkede han sin glæde for sejlads i et 

fællesskab, han satte stor pris på. Efter 

operationen håbede han inderligt, at 

skibsformanden ville kigge fordi, så de kunne 

få sig en havskum. (evt. skål) 

 

Meginjollen, som ligger herude på P-pladsen, 

er et andet udtryk for Jørgen hang til søen, og 

han frydede sig over sejlturene på sundet. 

Hvert forår glædede det mig og andre 
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bofæller at overvære Jørgens grundige 

klargøring af båden med stor 

håndværksmæssig snilde. Gennem vinduet 

kan I se, hvor omhyggeligt Jørgens gjorde 

Meginjollen klar til vinteren sidste efterår, så 

omhyggeligt at presenningen end ikke har 

fået en fold trods efterårets og vinterens 

storme. Allerede for flere år siden besluttede 

han, at hans aske efter kremeringen, når den 

tid kom, skulle spredes i Øresund, og som jeg 

har forstået på Mette, vil det også ske. 

 

Jørgen var naturfreak og friluftsmenneske i 

stort og småt. Stort, når han i Sverige havde 

planer om at købe en hel skov for at sikre 

naturen omkring familiens hus og i det små, 

når han indskærpede os, at vi ikke måtte 

træde på de små dyr på stien. Og hans 

forhold til fugle var så legendarisk, at jeg vil 

citere et par linjer fra en bog, jeg for nylig gav 

Jørgen. ”Fuglefri” hedder den: ”Fuglene 

fascinerer os, fordi de er smukke og livlige, 

skaber liv og sætter landskabet i perspektiv, 

synger og indvarsler årstidens skift, og fordi vi 

spejler os i dem. De ligner os med deres gang, 

sang og fjerdragt og vi morer os ofte over 

deres genvordigheder og overraskende 

adfærd”. Citatet fortæller ikke blot om 

fuglene, men nok så meget om Jørgen. Med 

til talen hører her, at Jørgen lærte mig, at 

fuglen, der synger uafladeligt ved vores 

fritidshus ved Råbjerg Mile, er en gransanger, 

som nu ved hvert fløjt minder mig om Jørgen. 

Den sang hele tiden, mens jeg forberedte 

denne tale… 

 

Det er ikke så underligt, han blev lærer, for 

han var god til at formidle og glad for børn og 

de for ham. Han havde den udefinerbare 

nådegave, at gå direkte i børn med træsko på 

- ikke kun i skolen, men også i familien, hvor 

ikke kun Laura, Max og Liva, som vi har set 

mest i bofællesskabet, men alle børn og 

børnebørn hang ved ham, for han var 

tillidsvækkende, nærværende og tog dem 

alvorligt som et varmt og godhjertet 

menneske. Med Jørgens død har familien 

mistet noget uerstatteligt, bofællesskabet 

har mistet en god og afholdt bofælle, og 

personligt har jeg mistet en ven. Et venskab 

af nyere dato - født helt præcist, da Mik for 

nogle år siden skulle afløses som vores 

fyrpasser i bebyggelsen. ”Ole, Den klarer vi da 

i fællesskab,” lød det fra Jørgen med det 

karakteristiske, venlige, humoristiske glimt i 

øjet, og det gjorde vi i den grad, at vi hurtigt 

blev døbt ”fyr og flamme”. Der var et dejligt 

samarbejde mellem ”fyr og flamme.” Det 

blev udvidet så ”fyr og flamme” også kom til 

at vedligeholde fælleshusets vinduer og 

gulvet, hvor vi i efteråret satte en masse 

skruer i, proppede, sleb og lakerede . Jørgen 

var stærk, smidig og omhyggelig med værktøj 

og materialer. Vi nød det praktiske, 

meningsfyldte arbejde og hinandens selskab, 

mens vi fik drøftet alt mellem himmel og 

jord. Et venskab, der nu desværre ikke kan 

fortsætte og udvikle sig. Men trods dødens 

skygge er det positivt og livsbekræftende, at 

man aldrig bliver for gammel til at få nye 

venskaber eller legekammerater, som jeg 

sagde ved en rund fødselsdag for mange år 

siden. Nu har jeg mistet en, og det gør ondt, 

for hvad er en fyr uden flamme? 

 

Døden er ufattelig og tragisk for os, når et 

helt univers forsvinder, og derfor taler vi 

nødigt om den, selvom vi alle ved, at vi før 

eller siden skal igennem det, Jørgen nu har 

været igennem. Jørgen og Mette talte faktisk 

om det med udgangspunkt i et nært 

familiemedlems død i efteråret: Hvordan 

skulle de forholde sig, hvis en af dem blev 

uhelbredeligt syg? De havde dog ikke så travlt 

med at få det talt igennem, for ved en 

lægeundersøgelse i december fik Jørgen af 

lægen at vide, at han i enhver henseende var 

stærk som en hest og antagelig havde mindst 

20 år foran sig endnu. Men skæbnen ville det 

ironisk nok helt anderledes på chokerende 

kort tid. Men jeg håber, Jørgens død, kan få 

os til at forholde os til det bitre faktum, at 

ingen af os lever evigt. Og jeg håber også, at 

Jørgen og hans værdier vil leve videre i vores 
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erindring og bevidsthed, ligesom jeg håber, vi 

alle kan leve med sorgen, selvom den måske 

lige nu er ubærlig. For som det udtrykkes i et 

gammelt kinesisk ordsprog: ”Du kan ikke 

forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit 

hoved, men måske kan du forhindre dem i at 

stoppe op og bygge rede i dit hår.”  Et 

ordsprog som Jørgen med sit positive sind 

ville have bifaldet.  

 

For at mindes og ære bofæller, der boede her 

på Bakken, da de døde, har vi den tradition, 

at vi planter et træ for dem. Hvilket det bliver 

for Jørgen, må vi afgøre sammen med 

familien. Det kunne være en ask, som er sej 

og smidig som Jørgen, og som har indgået i 

bygning af træskibe helt fra vikingetiden. 

Eller ved søen med alle fuglene en el som er 

uovertruffet til trædrejning, og som giver det 

fineste rygeflis. Der er mange muligheder, 

men under alle omstændigheder vil Jørgens 

træ blive en institution her på Bakken. 

 

Således æret være Jørgens minde.  

 

Ole Sejer -  13. juni 2015 
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Bofællesskabet Bakken 
 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 1. juni 2015 
 
Til stede 
Mette 24, Maria, Lene, Ole Sejer, Jørgen, Sebastian og Lise. 
 
Fraværende 
Sara. 
 
Pkt. 1 – Valg af mødeleder  
Ole blev valgt til mødeleder. 
 
Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden  
Det udsendte forslag blev godkendt med mindre justeringer. 
 
Pkt. 3 – Mødeform, ansvarsområder mm 
Vi fortsætter med samme mødeform som den forrige bestyrelse. 
Sebastian vil gerne være ordstyrer ved næste fællesmøde. 
Ifølge Lene vil Helge gerne fortsætte koordineringen af 5-års planen sammen med Mette 24. 
Ole Sejer har som formand kontakten til Grundejerforeningen Skeltofte. 
 
Pkt. 4 – Status vedr. GEF og husleje 
Kassereren orienterede om status. 
 
Pkt. 5 – Mødekalenderen 
Lise fremlagde forslag til mødekalender for 2. halvår, hvilket blev vedtaget. Et eksemplar 
hænges op i Fælleshuset og sættes i Bakkanalen. Der blev udtrykt ønske om, at der også 
indføjes arbejdsweekender og trivselsweekend i kalenderen. 
 
Pkt. 6 – Salg af hus 6 og 15 
Hus 6 vil gerne have grønt lys til at sprede budskabet om hus til salg via facebook, 
ejendomsmægler eller andet netværk (inden 3-måneder fristens udløb), dog således at en 
familie med børn stadig har fortrinsret inden for de 3 måneder. Det bakker bestyrelsen op om, 
ikke mindst af hensyn til den nært forestående sommerferieperiode. 
 
Pkt. 7 – Evt. salg af stuehus - status mv. 
Landinspektøren skal rykkes (af Flemming) mht en afklaring fra kommunens side, hvad angår 
opdeling i 2 ejerlejligheder. Vi afventer snarligt oplæg fra gårdudvalget (helst så det kan 
komme til debat på fællesmødet den 22.6). 
 
Pkt. 8 – Svellemuren 
Ifølge Sebastian har Flemming udarbejdet nogle tegninger, men mangler stadig en enkelt, som 
gør projektet visuelt overskueligt. Når de er klar, skal der holdes møde med 
Grundejerforeningen Skeltofte - forhåbentlig inden sommerferien. 
 
Pkt. 9 – Sætningsskaderne på hus 15 
Sætningsskaderne er væk! Mette har fået udarbejdet en tillægsrapport, som konkluderede, at 
problemet er løst, hvis man blot sørger for ikke fremover at plante løvfældende træer tæt ved 
huset og vander i særligt  tørre somre. Honorar for besigtigelse samt notat af 28. maj 2015 på 
1500 kr. betales af bofællesskabet med det forbehold, at fællesmødet vedtager et kommende 
forslag fra Arne, Kim, Kirstine og Ole (mailet til bofællerne den 8. juni), hvorefter BB også 
betaler kr. 9.500, som den første geotekniske undersøgelse af hus 15's fundering kostede.  
 
Pkt. 10 – Tilgodehavende hos Skeltoften 
Ole tager kontakt til G/F Skeltofte. 
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Pkt. 11 – Varmesituationen i stuehuset. Hvem gør hvad? 
Ole tager en snak med Mik, om han har et bud på, hvordan vi kan få varmesystemet til at 
fungere ordentlig i stueetagen på gården (fx skal det være Dyrstrøm eller Sylvest?). Det er 
vigtigt, at vi får løst problemet inden næste fyringssæson. 
 
Pkt. 12 – Dagsorden til fællesmødet d. 22.6.2015 
Lise udarbejder udkast til dagsorden og sender det pr. mail til bestyrelsesmedlemmerne den 
17.6. Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage senest næste dags formiddag, hvorefter Lise 
sender Fæ-møde Bakkanal ud til bofællerne. 
 
Pkt. 14 – Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde den 18.8. 
  
2.6.2015 /ref. Lise 
 
 
 
 
 
 
 



20152015 Fællesmødekalender

On 1

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 28
Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

Lø 11

Sø 12

Ma 13 29
Ti 14

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20 30
Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26

Ma 27 31
Ti 28

On 29

To 30

Fr 31

Juli

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1

Sø 2

Ma 3 32
Ti 4

On 5

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Ma 10 33Advis

Ti 11

On 12

To 13

Fr 14

Lø 15

Sø 16

Ma 17 34Frist

Ti 18 Bestyrelsesmøde

On 19 Fæ-møde Bakkanal

To 20

Fr 21

Lø 22

Sø 23

Ma 24 35Fællesmøde

Ti 25

On 26

To 27

Fr 28

Lø 29 Arbejdsweekend

Sø 30 Arbejdsweekend

Ma 31 36

August

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Ti 1 Advis

On 2

To 3

Fr 4

Lø 5

Sø 6

Ma 7 37Frist

Ti 8 Bestyrelsesmøde, Advis

On 9 Fæ-møde Bakkanal

To 10 Ekstra fællesmøde

Fr 11

Lø 12 Trivsel/jubilæum

Sø 13 Trivsel/jubilæum

Ma 14 38Frist

Ti 15 Bestyrelsesmøde

On 16 Fæ-møde Bakkanal

To 17

Fr 18

Lø 19

Sø 20

Ma 21 39
Ti 22 Fællesmøde

On 23

To 24 Advis

Fr 25

Lø 26

Sø 27

Ma 28 40Frist

Ti 29 Bestyrelsesmøde

On 30 Fæ-møde Bakkanal

September

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

To 1

Fr 2

Lø 3

Sø 4

Ma 5 41
Ti 6

On 7

To 8 Ekstra fællesmøde

Fr 9 Advis

Lø 10

Sø 11

Ma 12 42
Ti 13

On 14

To 15

Fr 16

Lø 17

Sø 18

Ma 19 43Frist

Ti 20 Bestyrelsesmøde

On 21 Fæ-møde Bakkanal

To 22

Fr 23

Lø 24

Sø 25

Ma 26 44
Ti 27

On 28 Fællesmøde

To 29 Advis

Fr 30

Lø 31

Oktober

22 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Sø 1

Ma 2 45Frist

Ti 3 Bestyrelsesmøde

On 4 Fæ-møde Bakkanal

To 5

Fr 6

Lø 7

Sø 8

Ma 9 46
Ti 10 Ekstra fællesmøde

On 11 Advis

To 12

Fr 13

Lø 14

Sø 15

Ma 16 47Frist

Ti 17 Bestyrelsesmøde

On 18 Fæ-møde Bakkanal

To 19

Fr 20

Lø 21

Sø 22

Ma 23 48
Ti 24

On 25 Fællesmøde

To 26 Advis

Fr 27

Lø 28

Sø 29

Ma 30 49Frist

November

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Ti 1 Bestyrelsesmøde

On 2 Fæ-møde Bakkanal

To 3

Fr 4

Lø 5

Sø 6

Ma 7 50
Ti 8

On 9

To 10 Fællesmøde

Fr 11

Lø 12

Sø 13

Ma 14 51
Ti 15

On 16

To 17

Fr 18

Lø 19

Sø 20

Ma 21 52
Ti 22

On 23

To 24

Fr 25 Juledag

Lø 26 2. juledag

Sø 27

Ma 28 53
Ti 29

On 30

To 31

December

22 arbejdsdage ekskl. 3 lørdage

https://kalendersiden.dk/

