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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: 
Tirsdag d. 10. januar 2017 
Tirsdag d. 7. februar 
Tirsdag d. 14. marts 
Tirsdag d. 11. april 
Tirsdag d. 9. maj 
Tirsdag d. 6. juni 
 
Fællesmøder:  
Tirsdag d. 22. november  
Onsdag d. 18. januar 2017 
Torsdag d. 23. februar 
Mandag d. 20. marts 
Generalforsamling d. 25. April 
Onsdag d. 17. maj 
Torsdag d. 15. juni 
 
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. 27. november kl.10 
Stamgruppe 6 
Dorthe 
Hanne S 
Hans + Jens 
Eva + Thor 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Christian og Jakob (6) 
Søren + Johanna 
Torben H 
 
Fødselsdage: 
 
Lisbet fylder 61 år d. 25. november 
Til lykke til dig (håber du får en hund ;) 
 

 
 
 
Prints fra hjemmesiden 
Fordi det i øjeblikket ikke er muligt at logge 
ind på hjemmesiden, påtager jeg mig gerne, 
at printe en blanket eller lignende. 
Jeg har printet sedler til godtgørelse  af 
udlæg, og mangler I andre sedler, må I 
komme til mig. 
Kh Lene 
 
HUSK - 1. Advent på søndag 
Tilmeldingssedlen hænger på opslagstavlen. 
 
Bakkens cykelanhænger 
Mette Jensen har tilbudt os at overtage 
Jørgens gode, hjemmebyggede 
cykelanhænger. Den kan vi sikkert få god 
gavn af, så jeg har på Bakkens vegne sagt 
mange tak. 
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Anhængeren tåler ikke at stå ude og er derfor 
parkeret i østlængens sommer/vinterrum. 
Cykelbeslaget er en fiks sag fra Christiania-
cykler til nem montering på saddelstangen. 
Indtil videre opbevarer jeg den.  
Erik 

 
Tilgivelse eller tilladelse 
Kære bofæller, så er det gået galt igen. 
Begrebet hellere tilgivelse end tilladelse er 
blevet misbrugt af undertegnede. På tirsdag 
skal vi behandle et punkt der hedder evt. køb 
af nyt TV til børnerummet. Og det er her det 
går galt, idet der allerede nu sidder et 
glimrende nyindkøbt TV, monteret i den helt 
korrekte børnehøjde i børnerummet. Historien 
er den, at sidste fællesmøde bemyndigede 
Mikkel og undertegnede til at afprøve det af 
Nanna indkøbte ( pris en pose slik ) flotte 
men ældre TV. Det har vi brugt nogle timer 
på uden held, trods - synes vi selv - ihærdig 
indsats. 
Min fornemmelse var, at når vi nåede frem til 
til det næste fællesmøde, ja så ville der være 
et " go " til et nyindkøb, sådan vejede jeg 
stemningen fra det forrige fællesmøde. Efter 
et par rundsnakke med børnefamilier og 
andre TV- kyndige faldt jeg over et godt tilbud 
fra Hifi-klubben, og som sagt så 
gjort.  Julekalendersæsonen er reddet. Et Nyt 
Tv er klar til at modtage alle, børn som 
voksne. Pris 4200 incl. vægbeslag og 
montering. Som jeg huske det er det det 
første nye fjernsyn der er købt, medens jeg 
selv har boet på Bakken i 22 år. Det vil siger 
at der er TV pr. hus for kr. 4.200 delt med 22 
år fordelt på 25 huse, altså kr. 7 kr. pr. år pr. 
hus. Men jeg kan jo huske forkert. 
Det var efter dette regnestykke at jeg tog 
chancen. 
Men tilbage til tilgivelse eller tilladelse. Jeg 
ved at om ikke alle, så dog optil flere regler er 
overtrådt, men jeg håber på tilgivelse på 
tirsdagens fællesmøde.� 
Venligst 
Kim 
 
 
Ole har sendt sin tale fra i fredags, hvor 
Jørgen Teilmanns mindetræ blev plantet: 
 
Vi har plantet Jørgens mindetræ 
I dag har vi plantet et træ ”i vores minders 
have”, som Frank Jæger så poetisk har 
udtrykt det i et digt i ”Jægerviser”. Vi har 
nemlig plantet et træ til minde om Jørgen, så 
nu har vi fire mindetræer. Et egetræ for Finn 

Vedel, som står i bedet mod vest på 
gårdspladsen. Finn var med i hele 
projektfasen og den første beboer i hus 14, 
men flyttede efter konens, Hannes, død i 
1982 ind på gården.  
I gårdgaven står Lenes guldborg-æbletræ, for 
hun elskede de æbler. Lene var gift med Erik 
og mor til Rasmus og Jens. Hun boede 
sammen med Erik og drengene i hus 13. 
Ude på marken tæt ved vores skel mod vest 
10m syd for bænkene står Hedins 
kastanietræ. Mange bofæller tror, at egetræet 
i fårefolden ind mod fodboldbanen er Hedins 
træ, men det er det ikke, selvom han 
egenhændigt plantede det i sin tid. 
Og nu har vi så i dag plantet Jørgens træ på 
toppen af bakken i fårefolden, så dyrene om 
føje år kan søge ly for sol og regn under dets 
krone. Det skulle have været en ask, hvis træ 
er hårdt, sejt og smidigt og derfor har været 
brugt i bådebygning siden vikingetiden. Men 
ask rammes i disse år af sygdom. Derfor blev 
det en vinter-eg, der som solitærtræ vil blive 
meget smukt – en rigtigt sparekasse-eg, og 
træsorten har også været benytte til 
bådebygning, hvor spanterne typisk var af eg, 
ligesom det var brugt på Jørgens megin-jolle. 
Vi er mange, der savner Jørgen med alt det 
gode, han stod for. Personligt savner jeg 
hans venskab, og det er sørgeligt, at det ikke 
kom til at udvikle sig. Træet vil især minde 
mig om Jørgens smil og humor, hvor vi var 
helt på bølgelængde og tændte på det 
samme. Smilet er som bekendt den korteste 
vej mellem mennesker. Vi tændte som sagt 
på det samme, og derfor blev vi fyr og 
flamme som en vittig bofælle døbte os, når vi 
hyggeligt og underfundigt tilså og servicerede 
bebyggelsens fyr. Venlighed, humor og smil 
vil træet minde mig om, ligesom jeg er sikker 
på, at Jørgens talrige, andre positive værdier 
symbolsk vil leve videre i mange andre 
bofæller, så vi uden overdrivelse kan glæde 
os Jørgens træ som inspiration, rettesnor og 
symbol for det gode liv på Bakken…. 
….Jørgens træ længe leve….. 
 
Jeg skulle efterfølgende hilse fra Mette og 
takke for en god dag. Tak til de bofæller der 
fulgte og bar, og en særlig tak til Erik og 
Flemming, som i et godt teamwork med 
undertegnede gjorde det muligt at få plantet 
Jørgens mindetræ her, inden vinteren sætter 
ind. 
Ole  
18. november 2016 
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Her er Hjørdis’ fotos fra i fredags, hvor det var 
rigtig vikinge-vejr med en god vestenvind. 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
 
 

        
 


