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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. 
 
Arrangementer 
Fastelavn 25.2, stg. 5 
Arbejdsweekend 7.-8.4 
Arbejdsweekend 5.-6.5 
Arbejdsw. Light 26.-27.5* 
Skt. Hans 23.6, stg. 6 
Arbejdsweekend 25.-26.8 
Trivselsdag 15.9, stg. 1 
1. advent 2.12, stg. 2 
3. advent 16,12, stg. 3 
Nytårsaften 31.12, stg. 4 
* Light-weekenden er en weekend, hvor der ikke laves 
frokost eller tilbydes børnepasning. Frokosten bliver 
levering af pizza, og der stilles drikkevarer frem 
 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
6. februar  
6. marts 
10. april 
8. maj 
29. maj 
 
Fællesmøder i 2018:  
6. februar kl. 19.30 - beslutningsmøde vedr. 
jordvarmeprojektet for alle bofæller. 
20. februar 
21. marts 
GF 25. april 
14. maj 
12. juni 
 
2018 – bookninger: 
Sønd. d. 4. februar (eftermiddag) hus 25 
Lørd. d. 24. februar hus 1 

Lørd. d. 3. marts hus 6 
Lørd-sønd. 10-11. marts hus 6/barnedåb 
Lørd. d. 17. marts hus 14 
Lørd-sønd. d. 14-15. april hus 18 
Lørd. d. 21. april hus 7 
Lørd.-sønd. d. 28.-29. april hus 7 
Torsd. d. 10. maj hus 2 
Lørd. d. 18. august hus 3 
Lørd-sønd. d .1-2. september hus 21 
Lørd. d. 3. december hus 3 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Lørd. d. 29. december hus 11 
 
Søndagsrengøring den 4. februar kl.10 
ved stamgruppe 4 
Maria, hus 3  
Hanne, hus 7  
Anne-Dorthe, hus 9  
Mikael, hus 12  
Mikkel, Kamma og Rasmus, hus 15  
Christian og Aslan, hus 18  
Louise og Iris, hus 20  
Jens K, hus 22  
Jacob og Villy, hus 25  
 
Fødselsdage: 
Lørdag den 3. februar fylder Karen Sofie 55 
år og Jacob, hus 25, fylder 42 år. 
Til lykke begge to J 
 

  
 
 
Massage i fælleshuset 
Husk at der massage i tv-rummet på søndag 
den 4/2 fra kl.8-15.00. Der er en ledig tid fra 
kl.8 til 9. 
Kh Lene 
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Flytteplaner 
I går lørdag fik vi tilbud af Birgitte og Henrik 
(tidl. hus 23) om at låne deres hus i 
København i tre uger fra nu, mens de er i 
Spanien. Det betyder, at vi i den periode 
kommer til at være en del i byen, måske mere 
end på Bakken. Så kan vi lige prøve, hvordan 
det er at bo i byen, for vi har på lidt længere 
sigt en plan om at flytte dertil, nok i løbet af 
skoleåret 18-19, hvor Jens er på efterskole. 
Vi har været meget glade for i 17 år at være 
en del af bofællesskabet og være sammen 
med jer her på Bakken, som har været en 
skøn ramme om vores families liv, men tiden 
er kommet til (snart) at gå ind i en ny fase af 
vores tilværelse. Når vi så engang er flyttet, 
vil vi glæde os til at få besøg i de nye rammer 
- eller i sommerhuset i Dronningmølle. Vi 
fortæller jer det her allerede nu, fordi det er 
noget, vi snakker med familie og venner om, 
og så vil vi også dele det med jer. 
 
Kærlig hilsen 
Jens, Esther, Kirstine og Hans 
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Gamle fotos af gården 
Kære bofæller! 
I tirsdags havde vi (Mette, Anne-Lise, Hanne 
J. og undertegnede) besøg af Anne-Mette 
Hansen, hvis mor var søster til den sidste 
Bonde på gården Bakken: Harvig, som solgte 
gården i 1972/73 til det byggekonsortium, vi 
købte jord af i 1976. 
Årsagen til besøget var, at Anne-Mette havde 
spurgt os, om vi var interesserede i to 
fotografier af gården, som hun havde arvet 
efter Hartvig, og da ingen af hen des børn var 
interesseret i at få dem, synes hun det var 
bedst, at de kom hjem, hvor de hørte til, hvis 
vi da havde lyst til at overtage dem. 
Det havde vi selvfølgelig, for vores 
bebyggelse er jo opkaldt efter gården. 
Anne-Mettes moder – altså den sidste 
bondes søster kom til at bo i Sletten i et lille 
hus på strandsiden /nummeret vil I få oplyst 
senere), hvor familien er nærede sig med en 
lille tatol-forretning, indtil faderen fik 
ønskejobbet som kordegn ved Kirken. 
Hartvig solgte gården for den svimlende sum 
af 2,8 mio., og selvom han måtte af med det 
halve i skat var der alligevel nok til, at han 
kunne købe en gård udenfor Grenå. Da han 
blev for gammel til at drive går den købte han 

et hus i en nabolandsby, hvor han boede til 
sin død. 
Skal man tro, hvad man har fået oplyst, har 
gåden siden den blev flyttet ud fra Dageløkke 
og bygget præcist på toppen af Bakken i 
1826/27, har den kun haft 4 ejere siden. 
Bønderne elskede jo deres jord og gårde. 
Derfor er der taget et hav af luftfotos af 
herlighederne. Hartvig bekostede altså 
mindst de to, vi nu har arvet. Bøndernes sjæl 
hang ved deres jord. Det er derfor 
karakteristisk og rørende, at Hartvig, da han 
døde ”ville hjem til Humlebæk”, hvor han 
ligger begravet på kirkegården. Næste år 
bliver gravstedet angiveligt nedlagt, fordi der 
ikke mere er nogen, der vil betale for det. 
Derfor kan man sige, det er heldigt og rigtigt, 
at Hartvigs sjæl, når den sådan bliver 
hjemløs, med de to fotos så at sige i 
symbolsk forstand kommer tilbage til Bakken. 
Jeg har er sat dem op på opslagstavlerne i 
fælleshuset for en kort bemærkning, indtil vi 
finder ud af, hvor de skal hænge. 
Jeg har inviteret Anne-Mette herop en fredag 
eftermiddag, hvor hun før middagen kunne 
interesserede bofæller om sine oplevelser 
som barn på gården og i Sletten, selvom vi 
moderne mennesker er historieløse: Er lidt 
det ene sted og lidt et andet, (dort wo du nicht 
ist, ist das Glück), indtil vi forsvinder sporløst 
ud af sagaen.  
Endnu har Anne-Mette ikke reageret, og 
desværre tvivler jeg på, om hun gør det. Vi 
oplevede hende som en meget original og 
særegen person. Hører jeg ikke noget, 
inviterer jeg hende en gang til. 
Ole 
	
Høretelefoner savnes 
Kære Alle,  
Den 11.1 glemte jeg disse høretelefoner i 
fælleshuset. Mon nogen har fundet dem, jeg 
vil blive så glad for at se dem igen? 
Bedste hilsner, 
Eva 
 

 


