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”Syng sammen” i Midtbyen
Torsdag den 28. februar 2019
En hyggelig eftermiddag, hvor vi sang en masse sange. Det var hyggeligt samvær som sluttede med kaffe og hjemmebagte fastelavnsboller.
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Vi gratulerer med fødselsdagene i April 19.
Carl Jesper
Thea
Lene
Jens
Lisbeth
Naja
Kaj
Vibeke
Oskar
Herman

04.04
06.04
09.04
12.04
15.04
21.04
24.04
25.04
27.04
30.04

Marianne Gr
Theresse
Mille
Gitte H
Kami
Annelis

06.04
08.04
09.04
11.04
20.04
28.04
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Farvel og tak for indsatsen til
Judith
Louise
Birgitte
Julie

Beboernyt
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En opfordring af de bedste og nemmeste
Der dumpede lige en mail i min postkasse: kan du lige/vil du lige?
Først: ja så er der igen en udfordring, men det er jo også spændende:
men da jeg så overskriften;
Hjælp os med at finde unge Velfærdstalenter
var der pludselig masser af energi og lyst til at få noget skrevet ned, så
de kunne forstå, at vedkommende er da lige her: På Kærvang Fjorden i
Stuen.
Opfordringen kom fra PenSam og FOA ungdom: derfor skrev jeg normeringen ud fra dette:
Christine er en ung SSÁ, som har været ansat på Kærvang siden 1. november 2017.
I 2016 var hun elev på Bostedet Kærvang på adressen Tranevej 3 Nykøbing M, men fandt så meget glæde og trivsel i, at arbejde med mennesker med psykisk sårbarheder, at hun straks sendte en ansøgning, da
hun var færdig med uddannelsen.
Christine blev ansat straks derefter.
Christine gør en forskel ved hendes væremåde, hendes ro, og hendes
glæde smitter af på beboerne. Hun træder ikke tilbage for, at kan være
i de svære situationer, der mange gange opstår i løbet af en dag, når vi
arbejder med mennesker, der har det svært. Christine smiler altid, når
hun ser en beboer, eller en kollega, hun kan give rum til andre, men
viser også samtidig, at hun vil dette job, og at hun ikke syntes, at der
er nogen i hele denne verden, der ikke har fortjent det allerbedste uanset hudfarve eller hvordan mennesker opfører sig.
Christine besidder både de faglige, samt sociale kompetencer til både,
at være i samspillet og relationen med beboerne, hun kan ”tage” enhver beboer med storm og et smil, og derfor er hun en ener til sit arbejde.
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Christine forstår, at validere mennesker med demens, og at rumme andre
menneskers sorg, frustration eller vrede uden, at blive medlidende. Hun
er ægte, kærlig og rummende over for alle.
Held og lykke med nomineringen

Den 4. marts fik Christine så beskeden om, at hun var blevet valgt som en
ud af hundrede Velfærdstalenter, og derfor skal Christine møde op i Fællessalen på Christiansborg den 25. april, hvor de nomineredes faglighed
skal sættes på dagordenen, og derefter vælges:
Danmarks unge Velfærdstalent.
Christine dine kollegaer og ledelse på Kærvang krydser alt hvad krydses
kan og ønsker dig alt muligt held og lykke med dagen. Du har bare sådan
fortjent det.
På vegne af medarbejdere og ledelse på Kærvang.

NB: Medarbejdere og ledelse, på Kærvang, vil også gerne takke Hanne for
hendes indstilling - flot arbejde Hanne.
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Sjove kommentar på Kærvang
Her på Kærvang får vi mange dejlige oplevelser, og mange sjove bemærkninger i løbet af dagen. Vi vil prøve, at huske nogen af
dem, og dele dem med Kærnyt`s læsere;

Johny Be Goods kloge ord.

Jeg Pia R er inde hos en beboer.
Beboeren er i gang med at bage, hvilket er det bedste beboeren ved. Beboeren har brug for min hjælp, da beboeren skal liftes i seng.
Da kollega og jeg er ved at forflytte beboeren fra stol til seng, opdager
jeg, at jeg har mel på benene, og på skoene. Jeg ligner nærmest den afskyelige snemand. Jeg spørger Beboeren ” hvor kommer al det mel fra”
hvor beboeren svarer kækt; mens han skrald griner. Pia ved du ikke at
ældre damer afkalker. Nå men lidt sur har jeg vel lov til at blive ! og beboeren siger som altid. Pia synes du ikke det lød skægt? Jeg ved ikke
hvor det kommer fra svarede Beboeren, mens han grinte videre

9

En beboer i Midtbyen har disse heste
Til, at stå udenfor sin dør, og en nat
har nattevagten udvist særlig omsorg
for den ene i form af en gulerod. Så..
”nattevagterne udviser omsorg for
alle i Midtbyen”

En Fars råd
Jeg har sagt til alle mine børn, at de skal gå efter, hvad der interesserer dem. Ikke efter en karriere eller penge. Man kan fint blive
mæt af havregrød. Det har de også gjort, og de er lykkelige, velfungerende mennesker. Jeg har også sagt, at de skal gå efter dem,
der søger sandheden. Men være på vagt over for dem, der siger,
de har funder den.
Man kan vel sin Sokrates.

Troels Kløvedal, kaptajn og eventyrer
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Årets Fastelavnsfest

Torsdag d. 7. marts holdt vi fastelavnsfest på Kærvang Fjorden.
Dagen startede med opsætning og pyntning af borde om formiddagen. Herman har efterhånden prøvet det så mange gange, at
det går som en leg.
Kl. 11.30 startede festen så med et par sange hvorefter vi – traditionen tro – spiste (fastelavns ;-) boller i karry og ris med lækker salat, som var blevet lavet ude i grupperne - og så fik vi is
til dessert.
Efter endnu et par sange var det tid til tøndeslagning. Tønderne
var fint dekorerede – dejligt at der er beboere, som er så kreative.
De to tønder skulle ha´ mange tæsk før de faldt ned. Den ene fik
Johnny slået ned og den anden fik Heidi slået ned.
Heldigvis er der hvert år nogle, som har lyst til at klæde sig ud –
det giver nu festen et ekstra pif når der er besøg af Pippi med
både pengetaske, abe og røde fletninger – en tyv i fangedragt –
en chokoladebar – en ko – en læge – en såret rocker og folk
med fine, farvestrålende hatte.
Festen sluttede med kaffe/te og lækre fastelavnsboller, Ivar havde bagt sukkerfri boller og på Kærvang Fjorden 2. sal havde de
bagt til os andre .
Endnu et par sange og en enkelt dans.
Under hele festen spillede vores ”husorkester” fra onsdagsdansen: Torben og Peter – de er altid gode for en sang og noget dejligt musik. Og i dagens anledning havde de også pyntet sig lidt.
Vi vil gerne sige mange tak til alle der var med til at sørge for at
vi kan se tilbage på endnu en go´ fastelavnsfest på Kærvang.

Herman og Lone
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Endnu en god dag på Kærvang
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Læring om Livshistorie
Den 18. marts 2019 deltog 17 entusiastiske medarbejdere fra Kærvang på et kursus om hvordan vi kan arbejde sammen med beboerne om, at integrere deres livshistorie i den daglige kontakt – til
gavn for relationen og livskvaliteten. Det er et kursus, som Kærvang selv har arrangeret. Til at undervise havde vi lavet aftale med
Annette Friborg, som har arbejdet med dette emne i mange år. Vi
på Kærvang mener, at det er så vigtigt en vej, at gå for at beboeren
kan leve livet, så godt som muligt.
Vi har fået flere metoder til, at arbejde med emnet på, blandt andet
fik vi startet med en mappe, hvor vi brugte vores egen livshistorie,
som udgangspunkt.

Vi fik en mappe hver og derefter gik det løs, med klip i blade og
magasiner, for på den måde at illustrere livsoplevelsen i billeder,
tilknyttet forskellige emner, som vi kan arbejde ud fra. Der er nu
lavet et par marster mapper som vi kan bruge, at arbejde ud fra.
Der findes en på hver matrikel, desuden er der et eksemplar på Kdrevet.
Vi blev meget inspirerede til at arbejde videre med metoden og
emnet - flere er allerede godt i gang.
Den 29. april har vi en opfølgningsdag, hvor vi kan stille opklarende spørgsmål, og vi vil desuden få endnu flere redskaber, at arbejde videre med.
En rigtig god dag med megen gensidig læring og kreative metoder,
som vil give et helt anden tilgang til emnet, end den vi eller har
arbejdet ud fra.

Mette O.
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Hyggestunder på Kærvang

Lige en lille sød bemærkning fra en beboer; da vi
går ned ad gangen efter
hygge siger beboren” Det
var da lidt sjovt – det er jo
ligesom en hel familie”
med et smil 

To gode venner mødes i
køkkenet
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Kære Læsere af Kærnyt
Foråret har virkelig sat sit præg, masser
af forårsblomster stiger frem af græsplænen og giver dejlige livgivende farver - det vækker glæde 
I øjeblikket har vi to tomme lejligheder - en på hver matrikel - der er
også efterspørgsel efter pladser, men da det fortrinsvis er, til mennesker med demens, er boligen i Midtbyen ikke en mulighed. Det er rart
der er efterspørgsel, men jeg synes det er svært ikke at kunne tilbyde
en plads, for de mennesker, der virkelig trænger.
Gerontopsykiatrisk overlæge Bodil Gramkow har planer om at gå på
pension, eller måske er det efterløn. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med hende, hun er helt med på, at mennekser med demens,
ikke skal have al den nerve medicin - jeg håber der kommer en vædig
afløser for hende, og vi kan fortsætte det fine samarbejde med geronto
psykiatrien = ældre psykiatri.
En af vores unge social og sundheds assistenter, er indstillet til årets
Velfærdstalent, det er vi r igtig glade for – dejligt, at vores lokale
tillids repræsentant har indstillet hende, og så dejligt, at
hun er nomineret. Der er tre gode kolleger, der følger hende til København, og Kærvang fejrer hende hjemme på Kærvang den 26.4.
(Hanne skriver om det andet sted i bladet)
En af de mennesker jeg har truffet i faglig sammenhæng skrev forleden til mig:
Jeg hørte en spændende hjerneforsker fortælle hvordan hippocampus
var vokset 20% på 6 uger hos folk, der begyndte at gå til netop dans !
og så priser jeg mig endnu engang lykkelig for, at vore to MEGET
VELSPILLENDE musikere Peter og Torben, troligt spiller op til dans
hver onsdag - jeg får bare sådan en lyst til at sige TAK, TAK
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Hjerneforskerens budskab var, at levevis og indstilling er vigtigere for
hjernens funktion end arv og alder. At hjernecellerne dør, gør ikke ret
meget, vi kan skabe nye forbindelser og det er meget vigtigere. Det er
vidensbaseret med hjernescanninger.
Hun viste hvor meget musik aktiverer hjernen, og endnu bedre hvis
man selv spiller. Jeg tænkte så er det derfor Bruce Springsteen, Paul
McCartney og Rolling Stones kan endnu.
En midaldrende amerikansk neuroprofessor fortalte, at hans hjerne
ser sundere ud nu på en scanning, end da han som 20-årig, sov meget
dårligt, drak osv. Så ja ! vi skal være forsigtige med at sige høj alder
= lav funktion og ung = velfungerende. Alder er kun een parameter.
Lad os hylde musikken, dansen og allermest glæden, som en faktor
for trivsel og udvikling.

Jeg mødte en meget hyggelig sætning forleden: ”Det er ikke værd at
sidde inde, når alt håb er ude” - og jeg fik sådan en lyst til at råbe til
alle ”lad os så komme ud ! der hvor håbet og mulighederne findes.”
Jeg tror, det der ude, er hvor vi mødes med andre mennesker, og mærker ”jeg er mig, og jeg kan være noget for dig”
Jeg har haft en særlig oplevelse - jeg blev invirteret til 70 års fødselsdag hos en bekendt , der var forskellig musik - det mest overraskende
var dog, at pludselig var det ”Jonah Blacksmith” der optrådte - de unge mennesker fra Koldby -to af de der Alstrupper - jo det var fantastisk, og de selv - ja de var imponerede over, at kunne glæde en 70årig.

16

Sommetider snakker vi om det, at komme sig når man har en
sindslidelse - det hedder jo på moderne dansk RECOVERY - og
det kan være svært, at få sagt hvad det indebærer ? indebærer det,
at man skal flytte fra Kærvang ? at man skal til at arbejde ? ja det
rejser mange spørgsmål, som i den grad kan føles uoverskuelige at komme sig, og dermed blive mere rask betyder for mig, at man
har sammenhæng mellem det man gerne vil, og dernæst er i stand
til at tage initiativ dertil. Det er osse frihed… og det vigtige er så
ikke om man bor på Kærvang, eller ej, men at man har friheden
til, at vælge og forvalte sit valg. Lykke til at man kommer sig.
Jeg husker tilbage i nullerne da vi lærte om, at glædesskabende
aktiviteter kunne gøre, at mennesker med demens kunne komme
sig noget - det lød som pip, men i dag ved jeg, at man i det mindste kan komme sig så meget, at det er meget langsomt, at man
mister funktioner, hvis man da ikke ligefrem bevarer og ganske,
ganske stille udvikler dem - det vigtige er livets glædes stunder
føles og bemærkes -indvendigt og måske også udvendigt.
Jeg bor jo nabo til National park Thy - og det giver anledning til
mange små cykleture - allerede nu er der masser af ramsløg, at
høste og de bliver flittigt brugt i smørret, som underlag på smørrebrød og i salat - og jeg kan kun sige ”det smager søreme godt”
og sundt er det sikkert osse 

I den kommende måned bliver vi kigget i kortene - først er vi tilsagt et”Tracer besøg”, som handler om, at der kommer et par fagpersoner på Kærvang Fjorden, og følger en dags arbejde, lægger
mærke til om vi gøær det, vi siger, vi gør og om der er dokumentation for det - det går der en dag med, og så henter vi læring i det
de opdager.
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.
Dernæst får vi besøg af social tilsynet hvor der skal snakkes
med et par beboere i Midtbyen, og endelig en snak med afdelingslederen Anne Berit Danielsen og mig. Derefter får vi en
rapport om det tilsynet oplevede. Vi skal sende mange oplysninger om Kærvang inden da - og vi håber selvfølgelig, at vi
fortsat kan være godkendt.
Det er altid rart at være tryg ved at ”skulle ses efter i kortene”, idet vi tror vi kan være vores indsats bekendt - vi ved
også, at det kræver en del forberedelser af materiale der skal
fremsendes, og vi ved osse, at disse kontroller tager tiden fra
det direkte arbejde med beboerne og, at det er vilkår der er nu
om dage - i mine unge dage var det almindelig tillid til ordentligheden herskede. Det blev misbrugt af nogen og derfor
den megen tilsyn………
Og så er vi osse varslet tilsyn fra Arbejdstilsynet.
Vi har hjemme hos mig en del elmetræer der er døde, og nogle har vi fældet, nogle er væltet i stormen og enkelte får lov at
stå, fordi det giver muligheder for spætten - vi nyder lyden af
den flittige spætte som hamrer løs, på en død træstamme for,
at få sig en bolig for den, sin mage og de små unger - det er
landlig hygge - og gad vide om de findes ved Fjorden ?
Så nu er min spalteplads vist fyldt - ses i næste udgave af
Kærnyt
Må I alle have en lykkebringende tid med gode forårs fornemmelser og oplevelser

De bedste hilsner

Inger Marie Andersen
Bosteds leder Kærvang
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JIMMY JØRGENSEN I MUSIKVÆRKET
5. MARTS 2019
Projekt Ballast på Mors, der gør et stort arbejde for børn af misbrugere havde fået skuespiller Jimmy Jørgensen til, at komme og holde foredrag. Jimmy Jørgensen er udlært blikkenslager, sanger og skuespiller. Hans mor var bryggeriarbejder, hans far britisk sømand.
Jimmy fortalte levende om, hvordan han har fået et godt liv trods en
opvækst med druk, stoffer, og en barndom, hvor han har været meget
overladt til sig selv. Historien mindede om, at ens baggrund ikke altid
behøver, at være afgørende for fremtiden. At man trods en hård opvækst godt kan få succes i livet.
Fra Kærvang, Fjorden var det Kristina, Sine, Hanne og medarbejder
Birgitte, der tog afsted. Det var et spændende foredrag og alle var optaget af Jimmy Jørgensens fantastiske fortælle evne. Ind imellem
sang han kendte sange, vi var alle enige om, at han sang rigtig godt.
Det var en dejlig aften i godt selskab, hvor der ind imellem blev grinet men, hvor vi samtidig var imponeret af den spændende historie
om en opvækst, der har været barsk.

Tak for indlægget Sine, Hanne, Kristina og Birgitte
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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset. (Brugerstyret)
Danse café, Kærvang Fjorden, hver onsdag kl.19.00
Nada cafe hver torsdag fra18.30 til 20 i Aktivitetshuset
09.04.19 Banko v/Fjorden
15.30-17.00
30.04.19 Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden

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

