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Bakkegårds Nyt januar / februar 2022
Bakkegården, demensboliger
Taxvej 18-20
2880 Bagsværd
TELEFONNUMRE:

Hovednummer		
Bofællesskabet Havehuset
Bofællesskabet Nordisk Hus
Bofællesskabet Søglimt
Bofællesskabet Oasen
Bofællesskabet Udsigten
Bofællesskabet Lunden
Bofællesskabet Himmelblå
Aktivitet og Træning

ADMINISTRATIONEN:

39 57 43 00
39 57 43 24
39 57 43 53
39 57 43 38
39 57 43 84
39 57 43 69
39 57 43 92/39 57 43 95
39 57 43 98/39 57 44 01
39 57 44 07

Har åbent for personlig henvendelse:
mandag - torsdag kl. 08.00 - 15.00
fredag kl. 08.00 - 14.30
Telefon 39 57 43 00
BAKKEGÅRDENS FRISØR:

Susanne Clausen har åbent i salonen:
Mandag, torsdag og fredag
Telefon: 39 57 44 69 / 50 99 54 60
TANDLÆGE:

Træffes - se opslagstavle ved døren.
REDAKTIONSUDVALGET BESTÅR AF:

Hanne Fog - aktivitet og træning
Tina Kristiansen - køkken
Pia Rasmussen - bofællessskabet Lunden
Henning Østergaard - bofællesskabet Lunden
Ann-Jeanett Grode - administrationen

MAIL-ADRESSE TIL BAKKEGÅRDEN:

bakkegaarden@gladsaxe.dk

HJEMMESIDEN TIL BAKKEGÅRDEN:

www.gladsaxe.dk/bakkegaarden
UDGÅENDE POST:

Kan lægges i den røde postkasse som hænger ved
Forsidebillede: Julebag
hovedindgangen
Tømmes hver dag kl. 14.00 - dog ikke i weekender og
på helligdage.

Vi modtager gerne nye indlæg
til Bakkegårds Nyt, som vil være
til glæde for beboerne. Indlæg
afleveres i administrationen eller
sendes til
bakkegaarden@gladsaxe.dk
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Kontaktinformation på Bakkegården
Daglig leder Lise Jakobsen
Tlf. 21 19 76 02
Mail.adresse: lisjak@gladsaxe.dk

Serviceleder Sannie Ransby
Tlf. 39 57 44 63
Mail.adresse: sofsnr@gladsaxe.dk

Daglig leder for bofællesskaberne
Havehuset og Nordisk Hus

Daglig leder for køkken, rengøring og
Team Teknik

Daglig leder Maria Vinter Midjord
Tlf. 21 14 53 63
Mail.adresse: mavimi@gladsaxe.dk

Ejendomskoordinator
Lasse Lorentzen
Tlf. 39 57 44 53
Mail.adresse: servicebagsv@gladsaxe.dk
Træffetid: Mandag og onsdag kl.
09.00-10.00
Tirsdag og torsdag kl. 13.00-14.00

Daglig leder for bofællesskaberne
Udsigten og Søglimt

Daglig leder Henriette Vissing Hagemann
Tlf. kommer 21 45 34 81
Mail.adresse: henvha@gladsaxe.dk
Daglig leder for bofællesskaberne
Oasen, Lunden og Himmelblå

Daglig leder Hanne Rügge
Tlf. 24 85 22 36
Mail.adresse: hanrug@gladsaxe.dk
Daglig leder for terapeuter, aktivitetsmedarbejder, Oplevelsesmager,
musikterapeut, demenshold samt
frivillige
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Kontaktinformation Beboer- og pårørenderåd
på Bakkegården

Pårørenderepræsentant
Kirsten Schmidt

Tlf. 50 50 72 80
kcs@c.dk

Pårørenderepræsentant
Eva Michaelsen

nem-em@webspeed.dk

Pårørenderepræsentant
Henrik Dybsted

henrik@dybsted.dk

Beboerrerpræsentant
Inge-Merete Kamel

Bofællesskabet Nordisk Hus
Tlf. 39 57 43 52

Frivillig
Birgit Bredholm

Tlf. 61 18 75 79
birgit.bredholm@gmail.com

Byrådsmedlem
Dorthe W. Müller

dorthe.muller@gladsaxe.dk
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Hvornår udkommer Bakkegårds Nyt
gladsaxe.dk

Bakkegårds Nyt

Gladsaxe Kommune
Bakkegården Demensboliger
Taxvej 18
2880 Bagsværd
Telefon: 39 57 43 00
Mail: bakkegaarden@gladsaxe.dk

Omslag: Britta Hougaard • Tryk: Gladsaxe Kommune • Trykt på miljømærket papir • Oplag: 300 • Januar 2022 • Publiceret af: Ann-Jeanett Grode

Årgang 49

Nr. 1

Januar og februar
2022

Bakkegårds Nyt udkommer hver 2. måned :
Måneder
Udkommer
Januar og februar
Den 1. januar
Marts og april
Den 1. marts
Maj og juni
Den 1. maj
Juli og august
Den 1. juli
September og oktober
Den 1. september
November og december Den 1. november

Køb af Bakkegårds Nyt
Ønsker du som familiemedlem eller ven et beboerblad, kan dette købes i
Administrationen.
Prisen for beboerbladet er kr. 10,00

Indlæg til Bakkegårds Nyt
Bakkegården vil meget gerne modtage indlæg til beboerbladet Bakkegårds Nyt.
Emnet er frit og kunne bl.a. være en historie fra ens
arbejdsliv, en historie om gamle dage i Bagsværd,
en madopskrift eller hvad man nu synes kunne være
spændende at dele med andre.
Indlægget skal afleveres til administrationen eller sendes på mail bakkegaarden@gladsaxe.dk
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Bakkegårds Nyt findes på hjemmesiden
Husk at
Bakkegårds Nyt findes på
Bakkegårdens hjemmeside.
Web.adressen er:
www.gladsaxe.dk/bakkegaarden

Storskærm ved elevatorerne
Husk at du kan se ugens kalender, menuplaner mv. på skærmen ved
elevatorerne i ”vejkrydset”.
OBS - det er en touch-skærm

Optiker
Hvis du er interesseret i en synsprøve, kan du eller dine pårørende bede personalet
om et spørgeskema, men du/I kan også kontakte optiker Clara Skaarup-Jørgensen
fra Hjemmebriller direkte på:
					
Tlf. 20 57 70 88 eller
email: info@hjemmebriller.dk
Så kan du/I lave en aftale hvor tiden passer dig.
Prisen for en synsprøve er kr. 250,00.
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Frisør

Bakkegårdens frisørsalon
Tlf. 50 99 54 60

Herreklip			
kr. 180,00
Dameklip alene				kr. 300,00
Dameklip med vask og føn		
kr. 350,00
Dameklip med vask og ondulation
kr. 350,00
Vask og ondulation eller føntørring kr. 195,00
Ved ugentlig behandling af vask,
ondulation eller føntørring		

kr. 170,00

Permanent med klip, føntørring
eller vandondulation			

kr. 660,00

Permanent uden klip			
Farvning 					

kr. 560,00
Efter aftale

Alle priser er inkl. moms

7

Bakkegårds Nyt januar / februar 2022

Velkommen til nye beboere
Der er ved bladets udgivelse ikke kommet nye beboere til Bakkegården

Velkommen til nye personaler

Gitte Black		
Bofællesskabet Havehuset/Nordisk Hus		
Den 01.11.2021
Mette Nielsen
Bofællesskabet Lunden					
Den 07.12.2021
Salinda Ferati
Bofællesskabet Havehuset/Nordisk Hus		
Den 01.01.2022
Clara Boeg		Musikterapeut i huset					Den 01.01.2022
Anne Sofie Borg Musikterapeut i huset					
Den 01.01.2022
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Fødselsdage i januar / februar 2021

Januar:
Mogens Christensen		
Bofællesskabet Havehuset		
Den 14.01.2022
Addy Wildt				Bofællesskabet Udsigten			Den 19.01.2022
Vivi Jensen				Bofællesskabet Himmeblå		Den 20.01.2022

Stort tillykke med dagen
Februar:
													
Karen Petersen			Bofællesskabet Søglimt			Den 01.02.2022
Birgitte Aabye			
Bofællesskabet Nordisk Hus		
Den 02.02.2022
Søren Norquist-Hansen		
Bofællesskabet Himmelblå		
Den 04.02.2022
Kiss Gajhede			
Bofællesskabet Oasen			
Den 11.02.2022
Solveig Madsen			Bofællesskabet Oasen			Den 15.02.2022
Kristiane Madsen			
Bofællesskabet Lunden			
Den 22.02.2022
Inga Bartnes			
Bofællesskabet Lunden			
Den 27.02.2022


Stort tillykke med dagen
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Nyt fra præsten - Bagsværd kirke
Nytår - en gentagelse på ny!
Så skriver vi 2022. Da rådhusklokkerne slog 12 den 31. december, tog vi nok engang hul på et nyt
år. Det kan man jo gøre på forskellige måder: Berømte er nytårsforsætterne, der som regel ikke
holder mere end et par uger, hvorefter alt igen er ved det gamle! Det er der ikke noget nyt i. På
samme måde er det med nytårsforventningerne: Vi vender os mod det nye år og forventer, at det
skal bringe noget nyt og godt, som det gamle år ikke gav os.
( Vi opfører os også som om der virkelig kom noget helt nyt: Vi skyder det gamle år ihjel og drikker
os fulde for at glemme året, der er gået og håber på, at det nye år skal komme med alt det, det
gamle ikke gav).
Men det gamle år lader sig hverken skyde ihjel eller glemme, og det er en illusion at tro, at alt
skulle blive nyt, bare fordi man skifter et tal i kalenderen ud med et andet.
I virkeligheden er året altid det gamle - tilværelsen altid den gamle. Livet selv altid det gamle -milliarder af år gammelt er livet. I bund og grund er det altsammen en gentagelse: årstidernes skiften, solen, der står op og går ned, legemets gentagne rytme, mad, drikke, arbejde, hvile, søvn.
For kristentroen er livet en vedvarende gentagelse, forstået sådan, at livet gives os bestandig,
hvert øjeblik, igen og igen. I troens lys er alt det, jeg omgiver mig med i min velkendte hverdag,
ikke noget, jeg bare kan tage for givet, men noget, der skænkes mig hvert øjeblik, og som jeg derfor skal tage imod i taknemmelighed.
For nogen har ordet “gentagelse” måske en træg og bagstræberisk klang: den gentagne hverdag
bliver til dagligdagens trummerum, kedsomhed, lede og ligegyldighed. Det skal der så kompenseres for på een eller anden måde, tomrummet, som kedsomheden skaber, skal fyldes ud med
noget: alverdens forlystelser og adspredelser, anskaffelsen af en masse ting, som vi egentlig ikke
har brug for, alt sammen i et forsøg på at slå tiden ihjel.
For kristentroen er hver dag på een og samme gang en ny dag og en gentagelse,:
Den gentagne påmindelse om, at hver dag, hver time, hvert øjeblik ikke er din ejendom eller præstation, men er en gave. Noget, som kommer til dig, og som du skal tage imod med taknemmelighed, for du ved aldrig, hvor mange dage, du kommer til at få.
Godt nytår!
Venlig hilsen
Charlotte Pedersen
Præst i Bagsværd kirke
Tlf. 4498 3536
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Salmecafé i bofællesskaberne
Torsdag den 20. januar kl. 13.30

Bofællesskabet Nordisk Hus

Tirsdag den 25. januar kl. 13.30

Bofællesskabet Lunden

Torsdag den 17. februar kl. 13.30

Bofællesskabet Søglimt

Tirsdag den 22. februar kl. 13.30

Bofællesskabet Lunden

Et vinterrim
Jeg ser når de snehvide blomster,
nu falder på jorden i nat,
de smukkeste vejr-forekomster
når vinteren rigtig ta'r fat.
Det kendes på gader og veje,
på det, der er menneskers eje,
men også på snemandens hat.

Den falder på enge og moser,
den falder på marker og kær,
som sommerens smukkeste roser
får vinteren skønhed og værd.
Det gnistrer i solen og blinker,
mens langt ude foråret vinker
til snemænd og dybfrosne tæer.
Kilde: https://www.fyldepennen.dk/tekster/65095/vinter

Så smukke, så fine, så hvide
bli'r tage og buske og træer,
mens frosten ta'r fat på at bide
og smager på menneskers tæer.
Det drysser fra træer og grene
som blomster og frø, sku' jeg mene,
ses sneen i vinterens vejr.
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Corona-situationen på Bakkegården
Som besøgende på Bakkegården skal du bære mundbind eller visir
på fællesarealerne.
Endvidere skal du kunne fremvise coronapas på forespørgsel. Dette gælder også
nære pårørende.
Man må som besøgende gerne opholde sig på fællesarealerne.
Sundhedsstyrelsens generelle råd:
Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og
kram
Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet.
Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen.
Hos og nys i ærmet.
Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit.
Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.
Vi opfordrer dig til at følge med på kommunens hjemmeside
Ønsker du uddybende oplysninger vedr. mundbind mv. kan vi henvise til lovtidende af 3. december 2021.
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Serviceydelsestakster 2022
Her kan du se servicetaksterne for
indeværende år.

Serviceydelser 2022

Takst

Rengøringsartikler

43,00

Plejeartikler

52,00

Morgenmad

819,00

Frokost

1.129,00

Aftensmad

1.886,00

Leje og vask af linned

144,00

Vask af eget tøj

162,00

Forsikring

41,00

Tilskud til kultur

58,00

Vinduespolering

17,00

Total

4.351,00

Omsorgstandplejen 2022:
Fra 2022 er Omsorgstandplejen et gratis tilbud til borgere som bor i plejebolig i
Gladsaxe Kommune.
Behandlingerne i omsorgstandplejen er primært forebyggende og vedligeholdende
og omfatter kun nødvendige istandsættelser af tandsættet.
Formålet med omsorgstandplejen er:
•
•
•

at sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
at holde borgeren smertefri
at give borgeren mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.
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Prisliste
for familie og
venner
i
bofællesskaberne

2022

Dagens menu:

Morgenmad			
Frokost		
Forret/dessert		
Aftensmad			
Brunch			

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Fester og andre arrangementer:

25,00
35,00
14,00
49,00
50,00

Fester med live musik i salen kr. 150,00
Mortens aften, påske- og
julefrokost samt frokost på
helligdage				kr. 125,00
Jule- og nytårsaften		
kr. 150,00
Frokost- juleaften			
kr. 20,00

Frokost bestilles dagen før inden kl. 17.00. Aftensmad
bestilles samme dag inden kl. 12.00 . Begge dele bestilles i
husets køkken.
Ved bestilling samme dag, er man ikke garaneret dagens
menu, køkkenet vil dog altid kunne tilbyde et alternativ.
Betales kontant i køkkenet eller på mobilepay ved afhentning.

Kaffe, kage/te:

Dagens kage			
Kringle, 8 personer		
Lagkage, 12 personer
Kaffe/te, kande 6 kopper

Ovenstående fester tilmeldes i bofællesskaberne hos daglig leder, dog skal frokost på helligdage bestilles i køkkenet
senest 4 dage før.
Betales kontant i køkkenet eller på mobilepay

Husets køkken træffes på
tlf. 39 57 44 47 eller 39 57 44 49
i tidsrummet kl. 07.00 - 17.00
Mobilepay: 167868

kr. 7,00
kr. 50,00
kr. 125,00
kr. 20,00

Dagens kage og kringel bestilles samme dag inden kl.
12.00. Lagkage bestilles dagen inden kl. 17.00. Begge dele
bestilles i husets køkken. Betales kontant i køkkenet eller
på mobilepay ved afhentning.
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Siden sidst
Biludstilling hos Haaning Collection i Bagsværd
Fredag den 29. oktober tog Poul, Poul, Henning og Mogens i selskab med Boe og Godtfred
til biludstilling - fantastisk dag.
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Siden sidst
Tur til Grand Canaria - Bofællesskabet
Udsigten.
I oktober rejste undertegnede og Addy,
Rita og Heidi 7 dage til Grand Canaria,
hvor vejret var 25-28 grader.
På ferien var vi på jeeptur helt oppe i
bjergene, hvor vi efterfølgende red på
kameler. Addy synes det var mere synd
for kamelerne end os :-)
Ferien bød også på Drag show, som
var et kæmpehit hos Addy og Rita – de
grinede og grinede.
Ellers stod den på afslapning ved poolen, hvor der blev læst blade og drinks
blev nydt. Vi fik badet nogle gange, som
alle syntes var dejligt.
Vi var også ude og shoppe samt spise,
hvor vi fik lækker mad.
Hver aften var der underholdning på
hotellet med snak og musik – hvilket
var meget underholdende. Der var bl.a.
også banko, som vi også nød godt af.
Det har været en virkelig dejlig tur, som
alle nød i fulde drag.
Malene
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Siden sidst
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Siden sidst
Flødeskumskager i Nordisk Hus
Så var der hyggedag med at lave flødeskumskager til kaffen.

En anden dag er Ruth igang med at
pynte smørrebrødet - det ser godt ud
Julefrokost i bofællesskaberne
Så kom julemanden i kane med sine rensdyr og julenisse - sikke en hyggelig frokost.
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Siden sidst
Stemningsbilleder siden sidste nummer af Bakkegårdsnyt

Så blev det tid til joga og mindfullness

Teater ”Fra Skjern til Varnæs” kom til byen

Så blev der budt op til dans - gør altid en i så godt humør.
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Siden sidst

Cirkus kom til byen og underholdte til stor begejstring.
Koncert med Kurt Ravn
Onsdag den 24. november indtog Kurt
Ravn festsalen, hvor han sang julen ind,
iblandet lidt nostalgi fra Matador.
Det var en stor succes - alle var i god
stemning og der blev sunget og hygget i
hele salen.

22

Bakkegårds Nyt januar / februar 2022

Siden sidst
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Siden sidst
Julepynt og sne i december
Så blev det december og Boe hænger egne hjemmegjorte julehjerter
op i haven ved fuglevolieret.
Dejligt ser det ud med nyfalden sne
efterfølgende.
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Siden sidst

Sommerhustur
Søglimt (Karen, Lilian, Poul, Anja, Katja og Godtfred) var
på sommerhustur den 2. november til den 5. november i
Rødby.
Det var en helt utrolig hyggelig og dejlig tur - Der blev bl.a.
besøgt caféer, Thorsvang – Danmarks Samlermuseum i
Stege på Møn, og så blev der hygget og grinet hjemme i
sommerhuset.
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Siden sidst
Besøg i Plantorama i Hillerød
Fredag den 3. december blev bussen kørt frem og
Helena, Mai Lis, Christine og Julie tog i højt humør
op til Plantorama for at se juleudstillingen og for at
købe lidt julepynt og andre søde fristelser. Et besøg
på McDonalds blev det også til
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Siden sidst
Lucia på Bakkegården den 13. december
Så blev det atter tid til Lucia - det var meningen at børnehaven skulle være kommet, men
pga. corona-situationen blev dette aflyst.
Istedet valgte nogle medarbejdere at gå Lucia,
hvilket også blev en succes.
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Siden sidst
Cykeltur
Her et par billeder af Aase og vores cykelpilot som har været på tur ud i det blå.

Et farvel
Kære alle på Bakkegården
Det er med meget blandede følelser, at jeg i
dag den 30. november 2021 dansede min
allersidste dans her på Bakkegården.
Jeg vil gerne have lov til at takke jer ALLE, da
min tid sammen med jer har været uundværlig
på mange måder.
Jeg vil tage en masse gode minder med mig og
glæde mig over de mange gode stunder sammen, både i- og med musikken.
Tak for de mange gode samtaler og ikke mindst
samarbejdet rundt i hele huset.
Jeg ønsker jeg alt det bedste i fremtiden
Kærligst Anne-Mette
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Varmeundersøgelsen
Hvad er en varmeundersøgelse?
Varmeundersøgelsen er udviklet af Eden Alternative og indeholder spørgeskemaer
til henholdsvis beboere, medarbejdere og familier. Spørgsmålene drejer sig om de
forskellige parters oplevelse af hverdagslivet på Bakkegården. Varmeundersøgelsen
er et dynamisk værktøj, der giver os et overblik over, hvordan Beboerne, Familierne
og Medarbejderne oplever ”klimaet” på Bakkegården.
Hvorfor en varmeundersøgelse?
I Eden Alternative Filosofien er overbevisningen, at der er brug for en varm organisation, når der skal ske holdningsmæssige og praktiske forandringer. Der er brug for en
oplevelse af optimisme, tillid og generøsitet blandt beboere, familier og medarbejdere.
Hvis det viser sig, at der overvejende opleves pessimisme, kynisme og nærighed betegnes organisationen som kold, og der må arbejdes på, at organisationen kan blive
varm igen. I en varm organisation er der grobund for langsomme, varige og dybe
kulturændringer på det personlige og organisatoriske plan samt i de fysiske områder.
En kold organisation er modsat kendetegnet ved at lave hurtige og overfladiske forandringer, der kun varer kort tid.
Ved at I har deltaget i denne undersøgelse, har det givet os et samlet indblik i Bakkegårdens varme og kolde områder. Vi har fået en viden, som kan hjælpe os videre i
arbejdet med at sikre oplevelsen af et meningsfyldt hverdagsliv på Bakkegården.
Resultatet af Varmeundersøgelsen 2021
Der er 105 Familier som havde mulighed for at svare, 41 familier har svaret, det er en
besvarelse procent på 39%.
Tak til jer alle som har givet jer tid til at svare.
I besvarelsesperioden havde vi 105 beboer, heraf er der 55 der har svaret, det er en
besvarelse procent på 52,4%
En del af vores beboer har desværre ikke mulighed for at svare på spørgsmålene, pga.
deres demenssygdom.
117 medarbejder havde mulighed for at svare, heraf er der 87 der har svaret, det er
en besvarelsesprocent på 74,4 %
Svarene grupperes i kategorierne generøsitet, tillid optimisme, pessimisme, kynisme
og nærighed, sidst nævnte gælder kun for medarbejderne, som synliggør fordelingen
af varme og kulde i procentsatser.
Hvis der er tiltagende optimisme, er der aftagende pessimisme, er der tiltagende generøsitet, er nærigheden aftagende og er der en tiltagende tillid vil kynismen falde.
Undersøgelsen er derfor et øjebliksbillede af områder, der enten fungerer godt eller
som kræver ekstra opmærksomhed fra vores side.
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Varmeundersøgelsen
Samlet svar for alle grupper i hele organisationen inkl. nærighed som kun måles blandt
medarbejderne.
Lyserød: Varm
Blå: Kold

Generøsitet

Nærighed (måles kun hos medarbejderne)

Optimisme

Pessimisme
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Varmeundersøgelsen
Tillid

Pessimisme

Resultatet af denne undersøgelse er en tilpas varm organisation, hvor vi fortsat skal
have opmærksomhed på at vedligeholde og fortsat arbejde med at skabe hjertevarme
og tillid, således at Bakkegården bliver ved med at være et hjem, hvor livet er værd at
leve med de op- og nedture som et liv med demens indeholder.
Endnu engang tak til alle som har svaret på spørgeskemaet og dermed har bidraget til
vores Eden-arbejdet på Bakkegården.
Ledergruppen
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Kryds og tværs

Løsningen afleveres i Administrationen senest den 3. februar 2022.
Navn:_______________________________
Bofællesskab:_________________________ Løsning:_________________
Vindere af sidste krydsord:
1. præmie - 100,00 kr. : Rita Bille, bofællesskabet Udsigten
2. præmie - 75,00 kr. : Bodil Hansen, bofællesskabet Udsigten
3. præmie - 50,00 kr. : Lise Olsen, bofællesskabet Udsigten
Præmien kan afhentes i administrationen
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Bakkegården har måttet tage
afsked med
Otto Knudsen		
Bofællesskabet Lunden			
December 2021
Lis Mørck			Bofællesskabet Udsigten			December 2021
Inge Slivsgaard		
Bofællesskabet Udsigten			
December 2021
Fini R. Hougaard		
Bofællesskabet Søglimt			
December 2021
Maria Hasselby		
Bofællesskabet Søglimt			
December 2021	

Bakkegården har måttet sige
farvel til personalet
Linda Lohmann		
Nasima Lawal		

Bofællesskabet Havehuset		
Bofællesskabet Nordisk Hus		

33

Januar 2022
Januar 2022

