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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 kalenderen i fælleshuset. 
 
Login til Tænk 
Bruger til Tænk er: hus24@bf-bakken.dk 
og koden er: 3050 
Vores medlemsnummer er K358761. 
 
Arrangementer: 
Sønd. d. 14. juni sangeftermiddag kl.15 
Skt. Hans d. 23. juni (stamgrp. 2) 
Arbejdsweekend d. 22.-23. aug. 
Jubilæum d. 29. aug. (jubilæumsgrp.) 
1. advent d. 29 nov. (stamgrp. 3) 
3. advent d. 13. Dec. (stamgrp. 4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
 
Bestyrelsesmøder i 2020: 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2020:  
Tirsdag d. 26. maj – virtuelt/fysisk 
Onsdag d. 17. juni 
 
GF 2020 
11.juni via Microsoft Teams 
 
2020 – bookninger: 
(Som udgangspkt. er det meste pt. aflyst 
– men spørg venligst de respektive huse). 
Lørd/sønd. d. 30. + 31. maj hus 18 
Lørd/sønd. d. 13. juni hus 18 
Sønd. d. 14. juni sangeftermiddag kl.15 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25. december hus 10 
Lørd. d. 26. december hus 4 

2021 – bookninger: 
Lørd. d. 13. marts hus 14 
Lørd/sønd. d. 24. og 25. april hus 8 
Lørd/sønd. d. 2. og 3. juli hus 10 
 
Rengøring søndag med stamgruppe 3: 
Peter, hus 2  
Marckus, hus 5  
Karen-Sofie, hus 8  
Suzan, hus 10  
Erik, hus 13  
Charlotte & Esther, hus 15  
Hanne, hus 17  
Luis & Mateo, hus 23  
Nana & Hugo & Topper, hus 25 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Victor har fødselsdag i morgen mandag den 
25. maj og han fylder 5 år, og på onsdag den 
27. fylder Aslan 9 år. Første Pinsedag fylder 
Arne 57 år og dagen efter 2. pinsedag fylder 
Gerda 86 år. Hjertelig til lykke til fødselarerne. 

 
 
At savne: 
At bo på Bakken er jeg stadig vild med efter 
næsten 5 år. De daglige smil, snak i Strædet, 
og de mange familiers liv det er muligt at 
følge i mere eller mindre tæt på. I disse 
coronatider bliver jeg mindet om, hvor meget 
af vores fælles samvær der hører til fælles 
spisningen. Hvor meget der kommer helt 
automatisk ved "bare" at møde op med sin 
familie. Jeg savner denne stund. Stunden 
hvor bofæller forkæler os med lækker mad, 
synger fødselsdagssang eller har tid til en 
god snak om bordet... 
 
Kom snart igen fælles spisning, 
Kh Johanne   
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Tilsåning af vestmarken, hvor 
jordvarmen er nedlagt 
Efter jordvarmen er blevet nedgravet, har 
vestmarken nu ligget et år, men nu er den 
blevet tilsået i torsdags på Kr. 
Himmelfartsdag.  
Inden tilsåningen er der blevet samlet sten af 
gode bofæller, og de er lagt ud langs 
markstykket, og vi har fået et 
flot ”vikingetidsmonument” på norddelen af 
fåremarken på initiativ fra Suzan.  
Siden er stykket blevet harvet to gange af 
Lars, landmanden som bor på Kongevejen, 
gode bofæller har igen samlet sten 3-4 
gange.  Så er marken blevet tromlet og tilsået 
af Lars. Alt i alt ikke et lille stykke 
markarbejde!. 
  
Et hurtigt arbejde lille udvalg bestående af 
Erik, Lene og jeg, fik i foråret 2019 den 
opgave at stå for at stykket blev tilsået, og 
udvalget blev enige om at tilså den med en 
græsblanding velegnet til får, men da der var 
to biavlere med i udvalget samt en pro-
insektmand, blev vi også enige om at tilplante 
en blomsterblanding i et bælte langs den 
vestligste del af stykket, i alt c. 150 m x 3 m.  
Græsblandinger er slet ikke et enkelt projekt, 
men efter rådføring på internetforaet ”Dansk 
fåreavl” blev græsblandingen ”Robusta får 
profit” valgt. Den har nedenstående 
sammensætning af græs og urter.  
Købet blev foretaget hos firmaet Agromix i 
Helsinge, i alt 30 kg, dvs til 1 hektar, efter 
særdeles venlig telefonisk betjening. 
Leverancen blev en kompliceret affære, hvor 
jeg kun fik udleveret en 10 kg-sæk i 
pakkeshoppen, efter at GLS havde forsøgt 
leveret på Bakken. De to øvrige sække rejste 
jorden rundt fire gange, og blev eftersøgt af 
Sherlock Holmes, Agromix, GLS, Bakken og 
jeg. Men ca. 14 dage senere landede to 
formodentlig andre 10 kg-sække på Bakken, 
præcis som Lars Landmand sagde at ”så var 
det nu, der sku’ sås”.    

Sammensætning: 
·  10% Hvidkløver, normalbladet – Liflex (for 
et højt proteinindhold og binding af kvælstof) 
·   5% Hvidkløver, smalbladet – AberCrest 
(giver en tæt bund og er meget velegnet i 
fåreblandinger) 
·  15% Engsvingel, tetraploid – Tetrax (for 
mere smag og højere fordøjelighed. Meget 
persistent græsart, der tåler fugtig jord) 
·  15% Thimote, Presto (produktiv græsart, 

der både tåler tørke og fugt, giver en holdbar 
græsmark) 
·  15% Alm. rajgræs, diploid – Ensilvio 
(produktiv græsart med høj fordøjelighed og 
rust resistens) 
·  15% Alm. rajgræs, diploid – Arsenal (høj-
produktion og giver en tæt græsmark, især 
ved første slæt) 
·  24% Alm. rajgræs, tetraploid – Mourizio 
(højt udbytte af sukkerrigt græs, god 
resistens mode kronrust, vinterfast) 
·    1% Cikorie, Spadona (en urte, som har 
stærkt hæmmende virkning mode 
indvoldsparasitter og en god 
konkurrenceevne i græs) 

Anbefalet udsædsmængde: 30 kg. pr. ha 

Blomsterblandinger er heller ikke såre 
simpelt, men her blev jeg rådført af en 
fagkyndig fra DSV-Frø, som rådede os til 
blanding 401300, Bi & Insektblanding med 
mange flerårige blomster, jvnfr nedenstående 
udtræk fra produktbladet. I alt 5 kg frø 
indkøbtes. 
DSV Bi- & Insektblanding tilgodeser bier og 
alle andre insekter med mange forskellige 
blomster. Blandingen må også anvendes på 
brakarealer. 
DSV Bi- & Insektblanding består af:  
• Boghvede 
• Oliehør 
• Honningurt 
• Kællingetand 
• Hvidkløver 
• Rødkløver 
• Blodkløver 
• Lucerne 
• Gul stenkløver 
• Gul sennep 
• Cikorie 
• Kommen 
• Hjulkrone 

 
Udsædsmængden er ca. 1,5 kg/1.000 m2. 

Blandingen fås i 1 kg poser. 
 
Nu er det bare at krydse fingrene og beholde 
hænderne i lommerne og glæde sig mens det 
hele gror. Fåregruppen håber på et sent 
høslet, og selvfølgelig den sædvanlige hjælp 
og høstfest når ballerne skal op på loftet i 
Længen.   
    
Vh Mikkel 
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Kærlighedbænk ved hus 9 
Kære bofæller 
Til vores fest fik vi tilskud til en 
teaktræsbænk. Den er nu indkøbt og kan 
pryde i forhaven og lægge sæde til mangen 
en kop stærk kaffe. 
Tusind tak 
 
Kærligst Helge og Anne-Dorthe 
 

 
 

Kommentar til fællesmødepunkter 
Da jeg ikke har mulighed for at deltage i 
fællesmødet, er her mine indput til nogle af 
dagsordenpunkterne. 

Beslutning  om håndtering af affaldsfraktioner 
til genbrugspladsen:  
Med de mængder faremærkede dunke, 
flamingo og andet der normalt produceres via 
vaskeri og fællesspisning med mere, bliver 
der brug for at kunne sortere affald til 
genbrugspladsen på en måde, så det bliver 
overkommeligt for rengøringsgrupperne at 
håndtere det.  
Udbuddet af egnede kasser er stort, så det 
skulle være ret enkelt og billigt at få sat 
sorteringen i system. At der endnu ikke 
foreligger et konkret forslag, som det var 
konklusionen på sidste fællesmøde, bør ikke 
afholde kommende møde fra at bemyndige 
skraldeudvalget til at anskaffe egnede kasser 
til sortering af de 4-5 ekstra affaldsfraktioner.  
 
Nordboernes anmodning om særordning for 
restaffald: 
Forudsat der er plads i skralderummet, og det 
ikke kommer til at koste fælleskassen ekstra, 

er der vel ikke noget i vejen for at de 7 huse 
afleverer restaffald i skralderummet.  
Skralderummet er imidlertid allerede fyldt 
godt op, og spørgsmålet om plads til nye 
tiltag kan vel først besvares efter vi er 
begyndt at sortere ovennævnte 
affaldsfraktioner og efter at fællesspisningen 
er kommet i gang. Måske det viser sig, at 
restaffaldet fra fællesspisningen kan rummes 
i én stor container, så den lille kan 
konverteres til nordboernes restaffald. Det 
kan kun tiden vise. Ligesom vi nok skal have 
lidt mere tid til at vurdere behovet for en 
ekstra papcontainer.  
Jeg vil derfor foreslå, at man lige klapper 
hesten, og giver det den tid, der er brug for, 
inden man søsætter yderligere 
pladskrævende tiltag.  
 
Eksterne håndværkere til uafsluttede 
arbejdsopgaver: 
På baggrund af de seneste to, noget 
alternative arbejdsweekender, forekommer 
det lovlig friskt at bede om at få sat 
håndværkere på småopgaver, vi sagtens selv 
kan løse.  
 
Ad dør til spisesal: 
Dobbeltdøren til spisesalen er ordnet. 
Efterfølgende justering af bladhængslerne vil 
være en god ting. Tidsforbrug 1/2 time. 
 
Ad hoveddør til fælleshus: 
Den knækkede bundrigel er afmonteret. Ole 
Sejr køber nyt beslag og monterer. 
Tidsforbrug 1time. Anslået udgift 75kr. 
 
Ad dryppende rør i økorum: 
Årsag: Vand på gulv i grovkøkken fra 
opvaskemaskinen. Afhjælpning: Udskiftning 
af nedslidt siliconefuge omkring 
rørgennemføring i gulvet. Er endnu ikke 
udført. 
Forventet tidsforbrug 1/2 time. Udgift ca. 75 
kr. 
Ad dør til fyrskur hus 24-26: 
Det nedre hjørne af en mør kantliste er 
brækket af, hvilket næppe kan tilskrives 
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jordvarmeprojektet. Årsag: Døren binder og 
buer måske lidt mere udad end sædvanligt. 
Afhjælpning: Justering af skudrigelen og 
måske justering af bladhængslerne. 
Tidsforbrug max. 1 time. 
Ad vand til får + køkkenhaver: 
Der er allerede ofret en mindre formue på de 
forberedende VVS-installationer i fyrskur 4-6. 
Via jordvarmeprojektet blev slange ført frem i 
frostfri dybde sidste sommer. Tilslutningen til 
vandhane ved fåreskuret kunne forlængst 
være udført på en af de følgende 
arbejdsweekender, hvis nogen havde vist 
interesse for at foreslå det.  
Høns på Bakken: 
Det er bestemt hyggeligt og pittoresk med 
høns, der gokker rundt og skraber i jorden. 
Medaljens bagside er, når det går for hårdt ud 
over forårsløg og køkkenhaver.  Der bør 
derfor være mulighed for at bede om, at 
hønsene holdes inde i de perioder, hvor det 
frie hønsehold giver problemer.  
Hunde på Bakken: 
Flere og flere hundeejere benytter mark og 
eng  til træning og fri leg for deres hunde. Det 
går ud over høhøsten. Det er til gene i  
køkkenhaverne, og det kan give problemer 
for vores dyrehold, hvad vi jo har oplevet af 
og til.  
Selv har jeg haft flere ubehagelige oplevelser 
med gøende, fremstormende hunde, som 
ejeren bestemt ikke har haft styr på. I 
parentes bemærket, er jeg en af de mange, 
der blev bidt af en hund som barn -  i hovedet 
af en schæferhund.  Som regel kommer man 
ikke godt afsted med en pæn henstilling om 
at holde dyret i snor. Det gør vi jo ikke selv, 
så hvad er lige problemet? får man igen. Jeg 
vil fortsat gerne kunne nyde roen og freden 
på vores  udenomsarealer og ønsker ikke at 
blive forulempet af hverken hunde eller deres 
ejere. Min holdning er klar. Hunde holdes i 
snor, også i eng og mark. Om det så også 
skal gælde Bakkens hunde, er lidt af et 
dilemma. Det er ikke dem, der giver 
problemer. Det er bare svært at argumentere 
for, at andre skal holde  hunden i snor, hvis 
ikke vi selv gør det.  
Erik 

 
 
 

Naturalmanakken: 
Liljekonval blomstrer. Tag i skoven og pluk en 
buket. 
Liljekonval vokser på morbund. 

 

I gran- og fyrreskove kan man være heldig at 
støde på den røde skovmyres tue. Her i 
sommervarmen er der livlig aktivitet. Hvis du 
lægger en blå blomst, f.eks. en klokkeblomst 
eller en viol, på tuen, kan du se den skifte 
farve, når arbejdermyrerne forsvarer tuen 
med myresyre. Prøv også at lægge lidt 
honning på en af de myreveje der går ud fra 
tuen. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


