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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. 3. april 
Tirsdag d. 9. maj 
Tirsdag d. 6. juni 
Sct. Hans 23.juni stg. 5 
Tirsdag d. 15. august 
Tirsdag d. 12. september 
Tirsdag d. 10. oktober 
Tirsdag d. 21. november 
Trivselsdag 9. september stg 6 
1. advent 3.12 stg 1 
3. advent 17. 12 stg 2 
Nytårsaften 31.12 stg 3 
 
Fællesmøder:  
Generalforsamling d. 25. April 
Onsdag d. 17. maj 
Torsdag d. 15. Juni 
Mandag d. 21. august 
Tirsdag d. 19. september 
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 
 
Arbejdsweekends 2017: 
6.+ 7. maj 
26.+ 27. august  
 
2017 - bookninger: 
Lørd. d. 8. april Hus 7 
Torsd. d. 13. april Hus 8 
Lørd. d. 29. april Hus 14 
Sønd. d. 30. april hus 15 
Lørd. d. 13. maj Hus 7 
Sønd. d. 14. maj Hus 2 
Lørd. d. 20. maj Hus 4 

Lørd. d. 10. juni Hus 1 
Lørd. d. 17. juni Hus 21 
Lørd. 12. aug Hus 4  
Lørd. d. 2 sept. Hus 1 
Lørd. D. 16. sept. Hus 23  
Lørd d. 9. december Hus 1 
Sønd d. 24. december Hus 1 
Tirsd.d. 26. december Hus 10 
 
Rengøring sønd. d. 9. april kl.10  
Stamgruppe 4 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Charlotte og Ester 
(PS: Det er ren repetition, fordi 
arbejdsweekenden inkluderede rengøringen i 
dag) 
 
Fødselsdage: 
Ole har fødselsdag lørdag den 8. april og 
fylder 75 år. Lise har fødselsdag mandag den 
10. april og fylder 69 år. Hurra og til lykke J 
 
 

        
      
 
I anledning af sin fødselsdag skriver Ole: 
Hus 7 har et par halvrunde fødselsdage her i 
2017 og vil gerne markere det ved at 
spendere vin, øl, drinks og snacks (bl.a. 
Hannes fænomenale hjemmebagte ostekiks) 
i fælleshuset kl. 17.00-18.30 fredag den 7. 
april før middagen. Vi gir' også lidt sødt til 
kaffen efter middagen ledsaget af lille en til at 
læske ganen.  
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Deltager man ikke i fællesspisningen, er man 
alligevel meget velkommen til det åbne hus 
med forudgående drinksparty kl. 17.00-18.30 
Kh. Hanne og Ole  
 
 
Vandforsyning  til får og Jørgens træ 
Med et par hundrede meter vandslange og 
et halvt dusin koblingsled har vi udlagt 
vandforsyning i arbejdsweekenden. 
Gående som hidtil fra vandhanen på 
stuehusgavlen; men med fritliggende 
slanger fra udtaget udfor hus12.  

Via knudepunktet ved fåreskuret er der 
desuden en forsyning til Vestfolden samt 
vandingsposen på Jørgens træ. De 75 liter,  
som posen rummer, skulle efter sigende 
sive ud i løbet af en uge. Jeg går ud fra, at 
det primært vil være fåregruppen, der 
efterfylder posen ugentligt i hele 
vandingssæsonen. 

Det er tanken, at slangen  tværs over 
fodboldbanen, hurtigst muligt skal stikkes 
under terrænniveau, så den ikke ligger i 
vejen for fodboldspil og græsslåning. 
Henrik og jeg har en plan og gør snarest  et 
forsøg med hans kultivator. 

Erik 

 

 
 
Støvlevask efter en tur i sølet på  
fåremarken. 
 
 
 
Der er i øvrigt mange fine fotos fra den 
netop overståede arbejdsweekend på 
Bakkens Facebook-væg. 
 
 

Ditte og Inge er flyttet 
Kære bofæller 
Ditte og jeg har nu fået planlagt vores flytning 
fra Bakken. Det er meget vemodigt, så lige nu 
er jeg glad for, at jeg ikke flytter langt væk. 
Jeg vil gerne sige ordentligt farvel, selv om 
jeg bor lige om hjørnet. Så synes jeg 
alligevel, at det skal markeres, at jeg nu ikke 
er bofælle mere. At flytte, pakke og købe nyt 
tager dog også mange kræfter, så jeg vil 
gerne vente lidt. Når overskuddet er der, 
hører i fra mig og så håber jeg i vil være med.  
 
Ditte og jeg flytter på lørdag og søndag. Jeg 
får nøglerne på lørdag kl 12. Jeg flytter selv 
med trailer og kommer derfor til at køre flere 
gange. Lige nu er det meget uoverskueligt, 
men det går sgu nok � Keisie er flyttet ind i 
hus 18, det ser ud som om den er faldet godt 
til og er glad for at være der. Den kommer i 
hvert fald ikke meget hjem. Den er savnet, 
men vi er glade for at den kan bo i hus 18. 
 
Steffen flytter så ind igen, indtil de nye 
bofæller overtager huset midt i maj. Ditte får 
mulighed for at bo både hos mig og hos 
Steffen, hvor han flytter hen. 
 
Jeg vil meget gerne være med i 
madordningen, hvis muligt, når jeg er faldet 
på plads i mit nye hjem.  
 
Tak til alle for jeres hjælp og engagement i at 
få solgt vores hus, det har været en kæmpe 
hjælp. Hold kæft det er trist at flytte herfra, 
med alle jer skønne mennesker. ❤J 
 
Ny adresse er: Teglgårdsvej 847 3. th. Mail: 
ingebonde@email.com. Tlf 50420059 
 
Kig forbi J 
Knus og kærlige hilsner 
Ditte og Inge 
 
 
 
Ugens biord 
I dag søndag den 2. april har vi været ude at 
give hvert stade 2,5 kg sukkermad (det er i 
den hvide pose på billedet).  
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Bierne henter det selv oppe i posen og 
gemmer det nede på tavlerne med plads til 
foder dér, hvor de nu ville have honning til 
overs fra sidste år, hvis vi ikke havde været 
så frække at tage den. Endnu er der ikke 
blomster nok til, at de kan forsyne sig selv 
med nektar, men pollen er de begyndt at 
hente hjem. Det kan vi se derved, at 
trækbierne har fine bukser på (kaldet 
pollenbukser), når de vender tilbage efter en 
flyvetur.  
 

 
 
På det andet billede noterer Mikkel dagens 
observationer og gøremål, og Lene står med 
røgpusteren. Den bruger vi til at puste lidt røg 
ned i stadet, for så tror de, at der er 
skovbrand og gemmer sig nede mellem 
tavlerne. Det kan være meget rart, når vi har 
noget at gøre. I dag fik Hans alligevel to stik 
på hånden, øv bøv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos a Mexico 
Kære bofæller  
På onsdag drager Hus 23 tre dage til London 
efterfulgt af to uger på en strand i Mexico. 
Vi kommer hjem igen den 24. Om aftenen. 
Indtil videre, er der ikke nogen, der låner 
vores hus, men vi siger til hvis det ændrer 
sig.  
Besòs y abrasos 
Los quatro amigos 
Casa 23... ¡VIVA!  
 
 
Tak fra Esther 
Kære bofæller  
Esther siger tusind tak for alle   de fantastiske 
smykker på sin fødselsdag. Hun havde en 
meget dejlig dag med sit smykkeskrin og 
nyder hver dag der mange nye smykker. 
Kærlige hilsner hus 15 
 

 
 
 
 


