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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalender og mail  
Husk at sende os en mail, hvis I skal bruge 
fælleshuset, og så skal det selvfølgelig også 
skrives på den store kalenderen i 
fælleshuset. 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
 
Fællesmøder:  
Tirsdag d. 22. november  
 
 
2016: 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Lørd. d. 3. december Hus 1 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Lørd. 24. december hus 26a 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Fred. d. 30. december hus 15 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
 
2017: 
Lørd. d. 21. Januar hus 2 
Lørd. d. 25. februar hus 26C 
Sønd. d. 26. marts hus 15 
Lørd. d. 29. april Hus 14 
Sønd. d. 30. april hus 15 
Lørd. d. 13. maj Hus 7 
Sønd. d. 14. maj Hus 21 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
Lørd. d. 17. juni Hus 21 
Tirsd.d. 26. december Hus 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rengøring sønd. d. 20. november kl.10 
Stamgruppe 5 
Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Sebastian + Sille 
Nana + Hugo 
Søren (26st) + Birk  
Mikkel, Kamma og Rasmus 
 
 
Fødselsdage: 
 
Torben, hus 10, fylder 53 år den 15/11 
Anne, 26a, fylder 38 år den 16/11 
Sofia, 26c, fylder 11 år den 17/11 
Mikael, hus 12, fylder 54 år den 19/11 
 
Stort til lykken til jer alle J 
 
 

 
 
 
 
Intet login på hjemmesiden 
I øjeblikket er det ikke muligt at logge ind på 
hjemmesiden, for faciliteten er blevet 
forældet. For de teknisk interesserede, er det 
login-plugin’et, der er holdt op med at virke. 
Vores it-support er I gang med at løse 
problemet og forhåbentlig vender han snarest 
tilbage med en løsning. I vil straks få besked, 
når det sker. 
Kh Lene 
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Humlebæk på Facebook 
Det er ikke kun Bakken, som har en gruppe 
på Facebook. Der er også en gruppe for alle, 
som bor I Humlebæk. Gruppen hedder 
‘Humlebæk Information’ og I dag er der f.eks. 
info om et færdselsuheld ved Kongevejen, 
hvilket kan være nyttig viden, hvis man 
tilfældigvis skulle den vej I eftermiddags. 
 
Brændeindkøb 
Hvem vil være med på indkøb af brænde? 
Hvis vi er nogle stykker, kan vi få prisen pr. 
tårn (fx eg eller ask) ned omkring 1.700,-, og 
leveringen er gratis. Sig til senest torsdag den 
17., så bestiller jeg. 
Hans 
 
Forslag til næste fællesmøde 
I forlængelse af snakken på forrige 
fællesmødes om Aalto stolenes videre 
skæbne, har jeg opgjort vores beholdning 
af stole til: 

• 80 sorte spisestole. 
• 14 grå stabelstole af plast.  
• 11 barnestole (1 af plast) 
• 85 mere eller mindre defekte Aalto stole. 
 
Vi kan således dække op til 94 med to 
slags stole + småbørn i høj stol. 
Spørgsmålet er om, vi skal have suppleret 
antallet af reservestole,  så vi kan dække 
op til feks. 110. 

De sorte stole er stort set  i OK stand. 
Nogen af dem trænger dog til at blive 
slebet, spartlet og malet på sædets kanter, 
så fruernes silkestrømper ikke lider 
overlast. Ole har med succes renoveret 3-4 
stk. 

De grå stabelstole er let håndterbare, 
holdbare og med udmærket siddekomfort. 
Hvis der kan skaffes flere, kunne det være 
en idé at opgradere til 30 stk. 

Aalto stabelstolene er også let håndterbare. 
Siddekomforten er knap så god. Til 
gengæld er de et bedre match til de sorte 
stole.Hvis der ikke kan skaffes flere grå 
plaststole, kunne det være et forsøg værd 
at renovere de 30 bedste Aalto stole. Niels 
har en km. gjord liggende, som han gerne 
bytter med 10 stole. Resten kan vi så 
forsøge at fyre af på brugtmarkedet. 

Pladsen er trang i møbeldepotet. På trods 
af babyboomet, får vi nok aldrig brug for 11 

barnestole. Kunne det være en opgave for 
et  par småbørnsforældre at udvælge et 
passende antal og få afsat overskuddet? 

Endelig foreslår jeg at møbeldepotet 
øremærkes til reserveborde og stole. Det 
indebærer at deponi fra musikrum m.m. må 
tilbage, hvor det er kommet fra, hjem til 
ejerne eller ud af vagten. 
 

PS  
Gennem det sidste årstid har gulvet i 
spisesalen fået en del gennemgående 
ridser af stole uden dupsko. Alle stole 
skulle være tjekket og udbedret på sidste 
arbejdsweekend; men dupskoene er 
generelt så nedslidte, at der er brug for 
løbende tjek og udbedring. Det kunne 
foregå som fast rutine, når stolene får vendt 
bunden i vejret til søndagsrengøring. 
Dupsko og filtdupper ligger i afmærket 
postkasse. 

Opsummering af forslag. 

• Defekte sæder på sorte stole renoveres. 
Opgave på arbejdsweekender. 
• Tjek og udskiftning af defekte dupsko og 

filtdupper. Fast rutine til 
søndagsrengøring. 
• Grå stabelstole suppleres om muligt op til 

30 stk. 
• Alternativt renoveres op til 30 Aaltostole 

hen ad vejen. Opgave til 
arbejdsweekender.  
• Sortering af høje stole. Overskud 

afsættes. Et par småbørnsforældre. 
• Rydning af møbeldepot for musikgrej 

m.m. Musikfolk og depotansvarlige. 
Erik 
 

Betaling for morgenmad ved 
præsidentvalget 
Vil alle I - mere eller mindre morgenfriske,  
som var med ved overværelsen af 
præsidentvalget onsdag morgen - huske at 
tjekke, om I har betalt de 40 kr. pr. hoved 
eller mund, som morgenmaden løb op i.  
I kan sende pengene på mobilpay 21632227. 

Denne besked gælder ikke til de seks-syv 
stykker, som har betalt. Jeg har bare ikke helt 
styr på, hvem der var med – sad i dyb 
depression – derfor denne besked. 
Kh. Arne 
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1. advent 
Stamgruppe 6 har stukket hovederne 
sammen og fået en lille adventssnak. Vi 
inviterer alle bofæller til et hyggeligt 1. 
adventsarrangement søndag den 27. 
november i behørig respekt for traditionerne. 
Tilmeldingsseddel kommer snart op på 
opslagstavlen, og programmet bliver 
nogenlunde sådan her: 
 
13.30 Gåtur i skoven, hvor vi finder kogler, 
mos og bær til juledekorationerne 
15.00 Juledekorationer og adventskrans, 
julesange, kædedans, vafler, te, kaffe, kakao, 
mandariner 
 
Ind i kalenderen med det! 
 
Kærlig hilsen 
SG 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jørgens træ plantes fredag den 18. 
november 
  
Kære bofæller 
Gr. min operation har jeg ikke fået fulgt op på 
Jørgens træ, men nu sker det fredag den 18. 
november kl. 14.00, hvor Erik, Mette og 
Flemming har givet tilsagn om at deltage i de 
praktiske øvelser. Jeg henter træet (en 
stilkeg) i Allerød på Eriks bestilling, og 
samme Erik laver liste over alle nødvendige 
remedier - også til at sikre træet mod fårenes 
barkafgnavning - og hvilke af dem, vi i givet 
fald skal hente ude i Byen ved 
undertegnede for inden. 
 
Mette Jensen deltager sammen med de 
voksne børn, Ivalo og Morten, i plantningen, 
mens Laura ikke kan deltage. For 
Plantørerne serveres der efterfølgende en 
drink i fælleshuset eller i hus 7. Familien er 
også inviteret til at deltage i fællesspisningen 
om aftenen, men indtil videre er det kun 
Mette og måske et barnebarn, der kan 
deltage. 
Kh. 
Ole 
 
 
 
 
 
I dag blev den store bagedyst afholdt i 
fælleshuset – eller det var snarere det store 
dejkursus, for vi fik aldrig bagt noget brød 
selv. Derimod fik vi lært at lave en basisdej, 
så vi kan bage de herligste surdejsbrød – 
gerne lige så gode, som dem vores lærer 
Peter Frölich havde forhævet, og som vi 
spiste til både sen morgenmad og sammen 
med den varme grøntsagssuppe til frokost. 
Og pjat, vi bagte faktisk noget selv :En 
velsmagende ricottakage med citrussmag – 
uhm….. 
PS: Vi har nogle opskrifter, hvis I er blevet 
nysgerrige ;) 

 


