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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset.

12.10.21
02.11.21
16.11.21
02.12.21
14.12.21
22.02.22
05.04.22

Banko
Banko
Gudstjeneste
Banko
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

15.30 Kærvang, Fjorden
15.30 Kærvang, Fjorden
14.00 Kærvang, Fjorden
15.30 Kærvang, Fjorden
14.00 Kærvang, Fjorden
14.00 Kærvang, Fjorden
14.00 Kærvang, Fjorden

Bostedet Kærvang
Strandparken 82
Asylgade 23-27
7900 Nykøbing M.

Bostedet Kærvang
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Kærvang , Fjorden, Strandparken 82
7900 Nykøbing
Kærvang Midtbyen 1. - 2. sal dag
Kærvang Midtbyen stuen
Cafe Kærvang
Lone
e-mail: inmaa@rn.dk
Kaervang@rn.dk
UDKOMMER

:

REDAKTION

:

9764 5120
9764 5483
9764 5475
2119 3550

10 x årligt i ca. 200 eksemplarer

Inger Marie Andersen (ansvh.)
Lisbeth Kjær
Konto nr. jyske Bank 9100 1024497301 (kontingent kr.200,-)
Kan også indbetales på mobilepay 61062
Inger Marie holder aldrig fri !
kan lige svare på en besked
inden opvasken

Indholdsfortegnelse:
Kaj og Helmut
Tillykke
Personalenyt
Besøg på Kærvang
Parcykel og underviseren Kaj
Wellness på Kærvang
Nyt træningslokale
Lederhjørnet
Høstfest
Kommende arrangementer
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Der er også en dag efter en fest,
festdeltagerne var trætte, men
der blev ryddet op og gjort rent
i festlokalerne, så vi kunne være bekendt, at aflevere dem
igen.

18

3

Sang og musik er der også når
der er fest på Kærvang, der blev
sunget sange inden dansen gik i
gang. Det var et veloplagt publikum, både beboerne og ikke
mindst personalet, som virkelig
gjorde alt hvad de kunne for, at
det skulle blive den bedste fest
længe. Alle havde lyst til, at
danse til Gerhard Marks dejlige
musik.

Kaj og Helmut
Kaj har fået nyt køretøj, så han selv kan komme rundt i byen. Det bliver så
godt for Kaj. Køretøjet bliver her vist til Dorte og ikke mindst hunden Holger, som helst vil med når Kaj køre en tur.
Køretøjet blev straks døbt Helmut
Vi ønsker og håber, at Kaj og Helmut får nogle dejlige køreture.
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Til en17go fest, høre lækkert mad til, og det kan vi også på Kærvang. Kærvangs køkken fremtryllede det lækreste mad. Der var
noget for enhver smag.

Vi gratulerer med Fødselsdagene i oktober 2021

02.10
05.10

Elin
Johny
Aftens festtaler var Tore Mûller, medlem af Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommue, formand for Børne– og Kulturudvalget.
Tore fortalte om styrken i fællesskabet, at vi igen måtte være
sammen igen.—vi havde besøg af god fortæller.

10.10
14.10
16.10
26.10

Helle H
Kirsten H
Josefine
Lene R
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Høstfest
30. september 2021
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Så blev der igen holdt høstfest på Kærvang. Denne gang blev
festen afholdt i Firma Sports lokaler på Venøvej i Nykøbing.
Det var en rigtig dejlig fest. Gæsterne kom til et meget hyggeligt pyntet lokal og fine pyntede borde.
Velkommen til

Dette smukke billede har en tidligere beboere på Kærvang, malet og sendt til os.

Synes den fortjener, at blive set af så mange som muligt—
dejlige varme farver.
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Besøg/gæster på Kærvang
Lisbeth på kontoret havde inviteret hendes naboer fra Vodstrup til
en rundvisning på Kærvang og en pæn flok mødte vi op.
De fleste af os havde jo kun set byggeriet udefra.

Straks vi kom ind kunne man mærke den gode atmosfære der er i
huset.
Først fortalte Lisbeth lidt om jobbet - det var så spændende at høre,
og hvor er det vildt, at tænke på så langt I kan nå med en borger,
ved at møde denne hvor personen er, og med tryghed og stabilitet.
Med den brede faggruppe der er ansat på Kærvang er der ingen
tvivl om I er godt rustet til at løse selv de største opgaver.
Abdi fortalte om sit liv på Kærvang.
I løbet af de første fem minutter havde
han vundet alles hjerter.
Han er simpelthen en fantastisk ung
mand. Med en blanding af alvor og humor, fortalte han hvor godt han har det
nu, og hvor langt han er nået på de seks
år han har boet på Kærvang.
Efter Abdis´ fortælling fik vi en rundvisning i huset.
På vores rundvisning blev vi inviteret indenfor hos Sine, så vi kunne se hendes dejlige lejlighed. Sine fortalte lystigt.
Også Abdi inviterede os indenfor.

åerne været gode til at blive inspireret af nyt og ligeså god til at holde fast i det det der er værd at beholde af det gamle. Forleden var
ledergruppen til et foredrag med Bastian Overgård, som fortalte om
stilhed i ledelse. Det lyttede vi til – og tjah så kunne vi da ligeså
godt gå hjem på Kærvang og afprøve det – og den umiddelbare oplevelse er, at stilhed i ledelse kan noget, det gør noget godt – så må
vi se om det fortsætter og vi skal brede det ud i flere mødefora.

At lade sig inspirere – turde prøve nyt – være vedholdende – have
fokus på at de mennesker, der benytter Kærvang skal have et godt
liv , har drevet os i alle årene. I dag er der skrevet en del om mindre
medicin til mennesker med demens – og jeg kommer altså til at tænke ”JA- det var så det vi begyndte med for godt 20 år siden”, og ved
fælles hjælper vi blevet kloge på det og kan fortælle til omverden at
det KAN lykkes hvis vi bytter medicin ud med;
En ægte interesse
Kærlighed til opgaven
100% opmærksomhed
Respekt og anerkendelse
Et tilhørsforhold
Forudsigelighed og genkendelighed
At den enkelte har en betydning
At de i sig selv gør en forskel
Jo det er en spændende verden at være
med til at gøre bedre, derfor har jeg så
meget glæde af kerne opgaven
Løbende køber Kærvang spændende faglitteratur og levneds beskrivelser. Det glæder mig SÅ meget at mange medarbejdere viser interesse for, at tilegne sig viden, og de låner bøgerne med hjem og inspirerer hinanden til at blive klogere
sammen.
Med ønsket om et dejligt efterår
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Leder af Bostedet Kærvang
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I morgen skal jeg have møde med Birk Pedersen fra Sindskolen, han har skaffet midler til at vi kan afholde ”aften skole lignende” kurser her i vinter. Han fortalte at han
allerede nu havde kontakt til et par undervisere – det glæder jeg mig til at være med til
at planlægge.

For et par uger siden fik vi bud om at regeringen havde bevilliget
Kærvang nogle OPLEVELSESPENGE efter coronaen, så vi kan
komme de brancher der led under coronaen til undsætning. Vi har
samlet mange gode ideer ind og nedsat en lille gruppe som må planlægge oplevelserne pø om pø. Det bliver godt nok spændende hvilket program de får strikket sammen – til gavn og glæde
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Det gjorde et stort indtryk på os alle, at de unge mennesker sådan åbnede deres døre for en flok fremmede - SÅ FLOT
Da vi havde nydt kaffen med lækkert hjemmebag fortalte Lisbeth lidt igen.
Til dig Lisbeth vil jeg sige tusind tak for en spændende og meget hyggelig aften, du gjorde det så godt.
Det eneste minus var at aftenen gik alt for hurtig.
Mange hilsner
Inger/gæst

Siden sidste efterår har Annette Boeriis
været konstitueret i stillingen som afdelingsleder i Kærvang Fjorden Stuen.
Mellem os sagt har hun gjort det godt,
og vi håbede derfor hun ville søge stillingen, nu den skulle besættes fast.
Gudskelov gjorde hun det – og det var
en stor glæde for Kærvang og hende, da
jeg kunne meddele hun er fastansat i
stillingen. Jeg må også sige at medarbejderne i Stuen havde gjort et stort
nummer ud af at motivere hende og lavede også sjov og ballade omkring hende på dagen. Det spreder en så herlig
glæde – og heldigvis ved jeg Annette
søgte stillingen af et hjerte med rette interesse, og ikke for at andre
ville hun skulle. Så velkommen til som fast afdelingsleder Annette.
På Kærvang kan vi til tider have det sådan at sangen ”Alt kan lade
sig gøre det handler om at turde tørre” lige passer til os. Vi har i alle

En hilsen fra gæsterne til Sine og Abdi for deres store gæst frihed—Tak Sine og Abdi.
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Parcykel og underviseren Kaj
Kærvang Midtbyen har for alvor fået gang i parcyklen.
Det er Kaj der har påtaget sig den opgave der ligger i, at lære
alle op i hvordan den bruges.
Han underviser alle nye som gamle (der kunne være nogle
der har glemt det) i fart, styring og batteri "baby" pleje.
Her er det Nanna der har fået vind i håret under cykelhjelmen.
Så har du spørgsmål til parcyklen så spørg endelig Kaj til
råds og book en prøvetid hos ham.
Mvh Nanna, Ulla og Kaj.

Den anden havde lige brug for et råd om hvordan hun kunne
bruge nogle af de metoder hun lærte under sin relations uddannelse. Så blev jeg nu så glad – for selv om det er træls de er
rejst til et andet arbejde, nu de lige havde fået lært så meget er
det mig en stor glæde at de tager på alvor ”VIDEN FORPLIGTER” og gør den gavn for andre mennesker.
I relations uddannelsen lærer de også om hvordan ekstremt
langsomme bevægelser kan være med til at styrke hjernens
funktion. Der findes forskelligt sammensatte øvelser. I går kom
en medarbejder med stor begejstring i stemmen, at nu havde
hun gjort de og de øvelser med én af beboerne og vedkommende havde haft stor effekt af det, stemmerne fyldte mindre og fik
fat i en dyb glæde. Medarbejderen var nu så opsat på at drøfte
”Hvad vil næste gode skridt være?”, så det fik vi en snak om –
og igen spredte glæden sig over at det vi har lært gør en forskel
for de mennesker vi ar med at gøre.
Hjemme i Thy sad jeg en aften
i skumringen og pludselig kunne jeg høre en vældig larm fra
traner. Der gik ikke lang tid så
kom der 60-70 traner hen over
himlen – de fløj faktisk ret
lavt, et imponerende syn.

Jeg har tit underholdt om at jeg bor tæt på National Park Thy.
Siden foråret har jeg cyklet adskillige ture op i skoven og plukket adskillige kantareller og til stadighed har der været mange.
Om lidt kommer der sikkert pig svampe og tragt kantareller –
det bliver også SÅ godt.
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Wellness på Kærvang
Kære læsere af Kærnyt

Sikke et regnvejr og netop i dag
er der høstfest – håber den alligevel bliver fantastisk. Jeg har erhvervet mig en ”danseskade” – så
eg kommer ikke til at danse i afen – det er så meget øv.
Der arbejdes ihærdigt nu mens
eg skriver – på at pynte fest salen
på Venøvej op, gøre maden klar
og komme i det pæne tøj. Traditionen tro er det Gerhard Mark der
spiller op til dans.

Forleden var jeg ved at rydde op i en gammel mappe – og faldt over en
dejlig artikel, fra 90érne om det gode ved, at fortælle gode sladder historier – altså om at noget godt om andre. Herved er man med til at
fremsætte positive antagelser om et andet menneske, og det er for
mange år siden bevist, at hvis der er positive forventninger og gode
antagelser om et andet mennesker, bliver mødet mere positivt – og det
er da en gratis glæde som vi kan benytte os af
Kærvang er bevilliget penge til ”Vild med vilje” eller man kan også
kalde det det nymodens navn : biodiversitet. Vi har gået rundt med
gartner og entreprenør, og kan glæde os til, at det bliver så farverigt og
der kommer mange frugttræer. Desværre bliver det nok ikke i min
”regeringstid” at vi kommer til at høste mange frugter, men vi får se.
Siden sidste Kærnyt har jeg haft kontakt med et par ”afrejste” medarbejdere. Den ene kunne fortælle hvor meget glæde hun har i sit nuværende arbejde af det hun har lært på relations uddannelsen.

Wellness er mange ting, har man lidt ømme eller stive
fingre er det dejligt, at få blødt op for disse ting
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”Nyt træningslokale i midtbyen”
Så er vi efterhånden kommet på plads med det ”nye”, store
træningslokale i Midtbyen. Vi har byttet lokaler, sådan at det
store lokale, hvor Cafe Kærvang plejede at holde til, nu er blevet til træningslokale.

Det betyder, at vi nu kan dyrke yoga uden frygt for, at slå
knolden i en massagestol eller vælte et fødselsdagsflag, når de
store armbevægelser udfoldes. Eller at vi kan bokse rundt i
lokalet, hvor en vis fysioterapeut stadig har mulighed for at
undvige, når et skævt placeret højre hug truer med at give et
blåt øje.
Jeg personligt nyder det i fulde drag!
Igennem tiden har utroligt mange kloge hoveder påstået, at
fysisk træning er sundt for både krop og hoved. Når man oplever den energi og ild i øjnene, som tændes, når boksehandskerne ryger på, eller når man oplever den ro, som et god session
afspænding kan give, kan man være tilbøjelig til, at give de
kloge hoveder ret.
Mere plads, betyder også flere muligheder for tilbud.
Et af de første tilbud jeg rigtigt godt kunne tænke mig at tilbyde til alle her på kærvang er et fælles afspændingsyoga hold.

Det vil være tirsdag og fredag kl. 14 i vores nye træningslokale i Midtbyen. Afspændingsyoga kombinerer nogle af elementerne fra yoga og mindfulness og vil være med henblik på
at løsne for muskulære spændinger samt kontakt til vores egen
krop. Alle kan være med!

Det ikke sjovt at være sandsæk når Thomas for det rette sving i højre hugget!

