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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: 
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. 15. august Hus 21 
Lørdag den 19.september Hus 23 
Lørd. D. 26. september Hus 21 
Sønd. d. 8. november hus 6 (barnedåb) 
Torsd. D. 24. december Hus 3 
Fred. 25. december Hus 10 
Lørd. D. 26. december hus 4 
Søndag den 27.dec 2015 Hus 7 
Tirsd. D. 29. december Hus 11 
2016 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
Lørdag den 23. April 2016 Hus 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 16. august kl. 10 
Stamgruppe 6 
 
Dorthe 
Hanne S 
Hans + Jens 
Eva + Thor 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Niels 
Søren + Johanna 
Torben H 
 
 
Fødselsdage: 
Sebastian fylder 41 år fred. D. 14. august 
Hans fylder 50 år lørd. D. 15. august 
(Sikken dejlig fest vi havde, tak for det) 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 

 
Kære Bofæller,  
 
Som tidligere annonceret vil vi fredag 14. 
august afholde dobbelt sølvbryllup på 
Bakken. Såvel Henrik og Maria og Hanne og 
Mikael blev gift den 18 august - dog i hver sin 
landsdel ... Falster og Nordjylland.  
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Aftenen foregår på den måde: Vi byder på 
velkomst drink klokken 18.30, vi står for en  
festlig fredagsmiddag, som I selv betaler som 
sædvanlig.  
 
Klokken 21 starter festen med levende 
dansemusik og baren er åben for drinks, 
som vi giver. OG det er her I kommer ind i 
billedet - vi efterspørger jeres 
ynglingsdrink/drinks samt en opskrift på 
drinken Vi udvælger de drinks, som vi tror er 
bedst og får naturligvis navn efter den bofælle 
som anbefaler det. Eks: Christans - xxxxx 
(kan ikke huske navnet), eller Annes Gin og 
Tonic  
 
Man må også gerne anbefale mærket på eks 
Vodka eller Gin. 
  
  
 
Vi glæder os  
 
Hus 3 og Hus 12  
 
 
 
Kære Bofæller! 
 
Vedligeholdelsesgruppen er igen på spil. Vi 
har arbejdsweekend d. 29-30 august med 
masser af spændende opgaver, fx en 
fælleshusaltan som vi skal have på ret køl 
igen, et utæt tag på stuehuset som trænger til 
kærlige bofællehænder, måske en ny 
flagstang til alle de ting vi skal fejre og 
vinduer i vores fælleshus, der skal males og 
gøres fine igen. 
 
Det er derfor nu I skal sige til, hvis I er blevet 
opmærksomme på opgaver, der skal 
overvejes i planlægningen. Listen hænger i 
fælleshuset hvor den plejer. 

Tilmeldingslisten opsættes d. 9.8 med frist for 
tilmelding d. 16.8 kl. 12. Vi vil gerne opfordre 
jer til, at I aktivt melder jer til eller fra, det gør 
vores forberedelser meget lettere, at vi ved, 
at I har forholdt jer til om I kommer. 

Vi glæder og til at se jer! 

Vedligeholdelsesgruppen 
 
 

Bukke på Bakken 
 
Hvem vil have en buk - eller mere præcis 
hvem vil have halm til en julebuk? 
Jeg kom til at købe 500 kg halm forleden og 
det er mere end hestene kan bruge, så tøm 
gerne boksen til venstre for halm eller tag det, 
som ligger på vognens lad. 
 
KH Lene 
PS: jeg satser på at lave en kæmpe halm-buk 
til jul � 
 
 
 
Snegleudklækningsanstalt på Bakken 
 

 
 
Kære alle 
 
For nogle dage siden blev jeg af venlige 
naboer gjort opmærksom på, at Bakken har 
en yderst produktiv snegleudklækningsanstalt 
i form af en kompostbunke lige vest for de 
små haver langs fåremarken. Burde vi ikke 
fjerne bunken - af hensyn til naboerne og til 
os selv, især lodsbrugerne derude? 
 
Jeg giver meget gerne en hånd med, men vil 
foreslå, at initiativet kommer fra de bofæller, 
der bruger (dvs. har 
produceret) kompostbunken. Jo længere vi 
venter, jo flere snegle sender vi ud i verden! 
 
Kh. Hans 
 
 
 
Innovative arter! 
 
Det er ikke noget nyt, men Bofællesskabet 
Bakken og vores nordlige naboer har fået en 
invasion af de gyselige Dræbersnegle som 
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formerer sig i rivende hast i 
kompostbunken,lige vest for nyttehaverne. 
Hvis vi ikke gør noget virkelig drastisk ender 
det som en Hitchcockgyser. Derfor appellerer 
jeg til alle her,og især til bakkens allerhøjeste 
myndighed om at tage sagen alvorligt og at 
HANDLE nu! 
Med rystende hilsen Torben H. 
 
 
 
Kære bofæller 
 
Blot en lille status over, hvad der sker 
med ’6’erne’ og Hus 6. 
 
Som I ved, er huset solgt til en dejlig 
børnefamilie – Johanne og Christian Bodin, 
som har to små børn på hhv. 3 år og 4 mdr.  
Johanne er lærer men har barselsorlov p.t., 
mens Christian arbejder  som business 
developer. Vi ved, at de glæder sig meget til 
at flytte op til os. De flytter ind den 15. okt. – 
men for at give dem en lille smagsprøve på 
Bakkens liv og fælleskab, har vi inviteret dem 
til at bo i Hus 6 en weekend, hvor de kan 
spise med til fællesmiddag fredag aften og så 
ellers gå og lære huset lidt at kende – uden 
os. 
De kommer i weekenden fra fredag den 21. 
aug. til 23. aug., og vi håber I vil tage rigtig 
godt i mod dem. Vi er overbevist om, at de vil 
blive nogle dejlige naboer og bofæller.  
 
Derudover så er brikkerne så småt ved at fald 
på plads for os. Flybilletterne er booket nu, og 
vi rejser den 15. okt. mod Australien via 
Hongkong og lander 5 dage efter i det 
nordvestlige Australien i en by der hedder 
Perth. –Resten er mere eller mindre ’open 
end’, og vi tager det som det kommer. Niels 
planlægger at lave nogle forskningsprojekter, 
mens vi er der - og jeg kan jo altid arbejde 
freelance som journalist, hvis der er nogle 
gode historier at fortælle – og der er nogle 
der gider læse dem.  
Foruden Australien håber vi at rejse rundt i 
New Zealand, Tasmanien og Papa Guinea, 
som er et ø-rige nordvest for Australien. Mere 
ved vi egentlig ikke lige nu. 
 
Jo, forresten, Niels har sagt sit ene job op og 
fået orlov indtil videre med hans andet job på 
KU – og jeg har omsider taget mig sammen til 

at sige op i Kræftens Bekæmpelse også. Det 
har været svært at forlade en ønskestilling, 
men så bliver der jo et sjovt job til en anden 
journalist.   
Bortset fra at sælge vores dejlige hus på 
Bakken, var beslutningen om at droppe vores 
job faktisk det sværeste – lidt som at hoppe 
ud fra en klippe, uden at vide om vandet er 
dybt nok. Men det må sådan nogle som os jo 
gøre en gang imellem. 
 
Vores tredje og meget vigtige familiemedlem 
– Nemo – skulle egentlig rejse med os, sådan 
som han plejer. Men Nemo er jo blevet en 
ældre herre (14 år). De seneste måneder er 
han blevet lidt gigtplaget og ’stille-træt’. Han 
bryder sig ikke længere om forandringer, vil 
kun gå små ture med Johanne, Sofia og 
Marie  og vil helst ligge og slappe af resten af 
dagen. Derfor ender det nok med, at Nemo 
bliver i Danmark. Men det har vi ikke helt 
afklaret endnu. Vi vil så gerne have ham 
med, men det skal jo være på hans 
betingelser og ikke bare for vores skyld. 
 
MEN MEN selvom vi rejser ud i den store 
vide verden, så glemmer vi jer ikke – nej, nej 
-  I slipper ikke sådan helt for os. Dels laver vi 
lidt farvel-middag-fest-halløjsa en fredag i 
oktober (det bliver enten den 2. eller den 9. 
okt – det skriver vi mere ud om senere). Og 
så laver vi også en drop boks på nettet og 
sender billeder og historier/opdateringer 
hjem, om hvad vi sådan går og oplever 
derude.  
Så ude af øje betyder ikke ude af sind - i 
vores tilfælde. 
 
Knus og kærlige hilsner 
 
Niels og Bodil – og Nemo 
 
Niels@kofoed-christiansen.dk 
Tlf. 4047 1947 
Bodil@kofoed-christiansen.dk 
 
 
 
 
Kære alle. 
Den 1. oktober flytter nye bofæller ind i hus 
15. Det er Mikkel (Sørensen) og Charlotte 
(Hjortkjær) og deres tre børn, Kamma på 12, 
Rasmus på 8 og Esther på 2. De glæder sig 
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til at flytte ind og bo på Bakken, og jeg beder 
jer alle om at tage godt imod dem. 
De har købt huset for 3.760.000 kr. 
Det er naturligvis med vemod at jeg flytter, 
men jeg tror og håber det er det rigtige valg 
for mig nu. Jeg flytter ind i det nye Nordhavn 
(den gamle frihavn) i et hus ved navn 
Kronløbshuset. Det ligger ud til 
Kronløbsbassinet og interesserede kan se 
nærmere på dette link 
www.kronløbshuset.dk  Jeg har købt en 
lejlighed på 2. sal og Laura og børnene skal 
bo i stuen (Dover Passage 4, 2.sal th. og 
Dover Passage 4,st. th.) 
Huset er ved at blive bygget, men er først 
færdigt den 12. februar 2016, så jeg mangler 
et sted at bo mellem den 1. oktober og den 
12. februar. Hvis nogen af jer kender nogen, 
hører om noget, eller lignende, vil jeg være 
meget interesseret i det. Jeg har ikke noget 
mod at det er her i Humlebæk, men det kan 
også være i København eller alle mulige 
andre steder. Størrelsen er ligegyldig – jeg 
kan bo meget småt hvis det skulle være – 
men prisen skal helst holde sig på et 
nogenlunde rimeligt niveau (hvad det så er, 
det må komme an på en konkret vurdering). 
Kærlig hilsen 
Mette 
 
 
 

 
 
Så er Hus 11 blevet bedsteforældre 
Ja så kunne Katrine ikke holde sig længere:) 
4½ uge før terminal og ud kom en dejlig 
guldklump på 2845 gram og 49 cm lang. 
 

Vi har lyd af den første gråd og Katrine klare, 
glade stemme i baggrunden, så vi 
fornemmer, at alle tre har det godt.  
 
Fantastisk mirakel hver gang det sker! 
 
Glæder os til at få audiens:), 
Mik og Dorthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


