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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: 
Tirsd. D. 8. marts 
Tirsd. D. 12. april 
Tirsd. D. 10. maj 
Tirsd. D. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Onsd. D. 18. marts 
Torsd. D. 28. april Generalforsamling 
Mand. d. 23. maj 
Tirsd. D. 21. juni 
 
 
2016 
Sønd. D. 7. februar hus 25 
Lørd. d. 13. februar Hus 6 
Fred. D. 20. februar Marie hus14 
Lørd. d. 27. februar Hus 26, 1. 
Lørd. d. 12. marts Hus 8 Sara 
Lørd/sønd. 2. og 3. april Arbejdsweekend 
Lørd. d. 9. april Hus 21 kl. 9-13 
Lørd. d. 16. april Hus15 
Lørd/sønd.16. og 17. april ekstra Arbejdsweekend 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Sønd. d. 24. april Hus 21 
Lørd. d. 30. april Hus 14 
Lørd. D. 23. april Hus 7 
Lørd/sønd. 14./15. maj Hus 22 
Torsd. D. 23. juni Sankt Hans Stgr. 4 
Tirsd. D. 19. juli Hus 10 
Lørd. d. 17. sept. Trivelsdag Stgr. 5 
Lørd. d. 24. september hus19 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Lørd. d. 24. december Hus 25 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 14. februar kl. 10 
Stamgruppe 3  
 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
 
Fødselsdage: 
Kaluka fylder 5 år onsd. D. 10. februar 
Katrine fylder 1 år fred. D. 12. februar 
Hjørdis fylder 65 år lørd. D.13. februar 
Søren fylder 38 år mand. d. 15. februar 
 
 
 
Tillykke 
 
 
Kære bofæller 
Jeg fylder 65 år lørd. d. 13. februar, så derfor 
vil jeg gerne give drikkevarer til maden 
fred. D. 12. februar. 
 
Kh Hjørdis 
 
 
 
Kære bofæller  
Tusind tak for en virkelig dejlig aften i fredags 
med veloplagte bofæller, dejlig mad og god 
vin (synes jeg selv). For mig var den en 
bevægende, vemodig, men også munter og 
berigende aften som jeg vil bringe videre som 
et kært minde om Bakken – ikke det eneste 
gode minde, men et som afslutter en vigtig 
epoke i mit liv.  
Her på falderebet har jeg to ønsker: For det 
første er det mit håb at jeg, selvom jeg ikke 
mere vil være en del af hverdagen på 
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Bakken, stadig vil bevare kontakten til stedet 
og jer bofæller. Det betyder meget for mig, 
bl.a. fordi det er/var her Jørgen og jeg havde 
vores sidste år sammen. For det andet vil jeg 
ønske det bedste for bofællesskabet i 
fremtiden. Netop fællesskabet – på godt og 
ondt – er det herlige ved Bakken, og det der 
(efter min mening) bærer stedet. God vind til 
alle og det fælles. 
Jeg vil ikke sige farvel, men i stedet glæde 
mig til at se jer i Nordhavn. 
Kærlig hilsen 
Mette – tidl. Hus 15 
 

 
 
Rottefængerinspektion torsdag den 4. 
februar 2016 
Brigitte og Søren på gårdens 1. sal mente i 
går (3. febr.) at have observeret spor, der 
kunne tyde på, at en rotte havde været inde i 
køkken/alrum på første sal, og jeg 
rekvirerede derfor John fra 
skadedyrssikringen ”Kirafin” til at komme i 
dag. 
Efter inspektion på 1. sal vurderede han, at 
det godt kunne være rotter, der var på spil og 
foreskrev melspredning flere steder, for at 
afklare, hvor rotten(ne) holdt til. (vi håber der 
kun er en) 
Han foranledigede to rotteklapfælder opstillet 
i rummet, og klapper fælden om en rotte, 
adviserer vi ham og han tropper prompte op 
for at forfølge sagen. (Husk Brigitte/Søren 
husk at fotografere evt. bytte for identifikation. 
Bl.a. fordi Peter Sømand bl.a. Fangede en 
uge, der indikerer, at der kan være rigtig 
mange rotter)) 
Hønse/grisehus er et sørgeligt kapitel med 
både frisk og gammel rottelort overalt, især 
mæsker bæsterne sig i skrivende stund kl. 

20.30 i den itugnavede plastkontainer, som 
åbenbart er fåregruppens. Bag omtalte 
beholdere ligger en hvid plastpressenning 
ovestrøet med rottelort – under den gemmer 
der sig antagelig flere rottereder. Vi bør rydde 
hele. (Hvem og hvornår?) Fåregruppen skal 
på banen i morgen fredag. 
Bygningen er i en elendig forfatning, som vi 
burde rive ned, hvis den ikke lige var et 
tidstypisk eksempel på et nordsjællandsk 
grisehus anno 1900. Den affældige 
hønsegård bør (efter Johns anbefaling) rives 
ned og huset bør efter min mening aldrig igen 
- selv efter en gennemgribende renovering - 
blive hønsehus igen. I hønsegården lå der 
Gud hjælpe mig igen i dag køkkenaffald til 
rotterne. Hva’ tænker bofællerne dog på om 
de overhovedet tænker? 
Den åbne mødding bør fyldes op og flyttes 
andets steds hen. Men hvor og hvornår? 
Her og nu skal fåregruppen på banen. 
Plastcontaineren skal, efter foder er fjernet, 
repareres med net/lim, så spånpakkerne 
(lækkerbisken til rottereder) kan opbevares 
der. Fåregruppens opgave, jeg har 
materialer. Hvem fra fåregruppen gør det? 
Skraldestativer ved grisehusets østgavl 
erstattes efter en del forhandlinger med 
kommunen/RenoDan med af 2 faste 140 l. 
plastspande med dobbelt låg. Jeg har haft 
møde on location med formanden for 
affaldskørslen, som har acceptret en sådan 
løsning. Generelt kan vi ikke få det, fordi der 
max må være 20 m til skraldebilen. 
Hul i mur mellem stuehusets 
opbevaringsgrum og fyrrummet i længen 
tilmures (i arb. Weekenden) 
Stuehus stuen og 1. sal gennemgår 
fundament for evt. rollehuller. 
John tjekkede i dag samtlige brønde i 
hovedkloakken. Ingen rottespor, men der var 
mangler, og vi bør få det tjekket og 
fejl/mangler udbedret af kloakeringsfirma, 
som også bør monteres rottespærre i 
nordligste brønd. 
John kiggede forskrækket på skallerne efter 
de mange solsikkekerner ud for hus 4 tomme 
skaller forhåbentlig. 
Under inspektion af de nordligste brønde 
spottede han osse hus 15’s lille 
hønsegård/hus, som han mente, hvad angår 
hegnet, burde rottesikres bedre. Og Foder 
ikke i den åbne gård – kun indendørs - og 
vand kun i hønsehøjde. Rotterne invaderede i 
sin tid Anne Lises lille hønsehus på marken 
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og vil osse spotte hus 15’s. Derfor på Johns 
anbefaling til nordenden: hold døre til skure 
lukkede, så de ikke bygger rede der, hvis der 
er nem adgang til foder ved hus 15. 
 
Det var alt for denne dags rottereportage, 
men da vi er en svag organisation i ord, tanke 
og især handling følger fortsættelse…. 
hvis første sal fanger rotter i fælderne i 
køkken/alrum hurtigt, så med det vums ellers 
forhåbentlig først om 14 dage, og i håb om at 
alle forannævnte har tjek på, hvad vi 
forventer de skal gøre inden da. 
 
Hilsen Ole 
 
 
 
 
Tale til Mette fred. D. 5. februar 
 
”Ungdommen mødes og skilles igen, mødes som 
fremmed, men skilles som ven”, skrev Palle i min 
poesibog, da jeg var dreng. Derfor er det altid trist, 
når bofæller bryder op, og når det gælder dig, ikke 
mindst fordi du har tilført ikke bare spindesiden, 
men alle på bakken massiv, intellektuel energi. 
Det har været positivt pg tiltrængt, fordi 
bofællesskabet i høj grad forfalder til at lade sig 
dominere af højre hjernehalvdel, som styrer 
følelserne. Vi lytter helst til hjertets stemme. 
Du er nok umiddelbart til venstre hjerne halvdel, 
forstandens kløgt, som du bl.a. flot 
demonstrerede, da du var primus motor over for 
kommunen i vores bestræbelser på at få 
registreret gårdens stuehus som indeholdende 2 
boliger. Du fik skred i sagerne. 
Men uden empati var du ikke, da du kastede dig 
ud i den ophidsede diskussion om godkendelse af 
købere til vores huse. Du var meget 
konsensussøgende og manøvrerede os dygtigt 
gennem krisen. Det skal du have stor tak for. 
Uden din indsats, er det ikke godt at vide, hvordan 
det var endt. 
Du er også sej, stædig og udholdende og ikke 
bange for at gå imod strømmen, som dengang du 
truede bofællesskabet med sagsanlæg for at få, 
hvad du oplevede som din ret. Det forargede 
mange, Tænk, at hun kan finde på det, lød 
omkvædet. Personligt var jeg imponeret over dit 
mod, ikke mindst fordi jeg undertiden oplever en 
tendens til at fællesskabet intimiderer individet, 
selvom det er dumt, for bofællesskabet er ikke 
andet end bofællernes samlede individuelle 
ambitioner og tiltag. 
Så det var modigt af dig, Mette, at stille op mod 
overmagten. Nu fik sagen en lykkelig udgang, 
hvor vi undgik en konfrontation. Vi får nok aldrig at 

vide, hvordan det ellers var gået. Personligt tror 
jeg, du var faldet til patten. Konsensussøgende 
som du er, kunne du næppe, når det kom til 
stykket få over dit hjerte at føre sag mod 
bofællesskabet. 
Noget andet, der imponerede mig, var din indsats 
for Jørgen i den sidste hårde tid. Du bar ham så at 
sige på hænder og fødder hver evig eneste dag, 
selvom det var hårdt, også fordi du ikke mere 
oplevede ham som din gamle Jørgen. Det skal du 
have stor tak for, for vi var mange, der holdt 
meget af Jørgen. Symptomatisk var du ved hans 
side, da han døde. Vi vil minde ham, når vi planter 
hans træ, og det bliver du naturligvis inviteret til. 
Bemærkelsesværdig er også  - din intellektuelle 
tilgang til verden taget i betragtning – din 
udprægede humor, der viser, at du også lytter til 
hjertets stemme, for uden følelser ingen humor. 
Karakteristik er det også, at du sammen med en 
kollega skal i gang med et projekt og 
forskningsetik. Her bruger du venstre 
hjernehalvdel. Mens du med højre har meldt dig til 
en foredragsrække på grund af en fremragende, 
fængslende lærer. 
Tak for den flotte gestus i dag, hvor du på din 
sidste madlavningsdag spenderer god vin på 
bofællerne. Og tak for, at vi i aften som så mange 
gange før har nydt godt af det prægtige kød, du 
har hjemført fra hinsidan, og som du tilbereder på 
lækreste vis, selvom du ikke just betegner dig selv 
som nogen mesterkok. Da du nu kommer til at 
lave rigtig meget mad til din familie, som du 
kommer til at bo dør om dør med, tænkte jeg, at 
du her på falderebet skulle have en kogebog fx. 
”God mad – let at lave” eller ”Kogebog for 
dummies”. 
Men jeg har aldrig mødt større salatspiser end 
dig. Da vi besøgte jer i Sverige, oplevede vi 
hvordan I satte bjerge af salat til livs. Da man skal 
tage udgangspunkt i folks styrkesider, får du 
derfor en salatbog forfattet af ingen ringere end 
Ditte Ingemann, som angiveligt skulle være 
”salatens dronning”. 
Og så ønsker vi dig i øvrigt alt godt fremover og 
håber på gensyn både her og hisset. Lad os skåle 
med Mette: Skål! 
 
Formand Ole 
 
 


