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Lørdag aften d. 23/11 var vi i Nykøbing Kirke til en
fængslende oplevelse.

Vi var til sang aften med fangerkoret. Det var en fantastisk,
og rørende oplevelse.
Fangerne fortalte om deres liv bag tremmer, og at de ikke
ønskede medlidenhed, men ville bare gerne have, at de mennesker, som de havde gjort ondt, ville tilgive dem.
Mange af sangene havde fangerne selv skrevet, og end imellem blev det så rørende, at vi måtte tørre en tåre, eller to
væk.
Tak for en smuk oplevelse.
Ivar, Thomas, Elin og Pia
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i december 19
og januar 20

Anne Marie
Mogens

05.12
11.12

Nuraini
Adam
Dorte
Poul

15.01
17.01
20.01
28.01

Tine
Kasper
Catrine
Lea

06.12
12.12
22.12
24.12

Mia
Maiken
Ulla O
Helle H
Jane K
Gitte B
Lene

03.01
07.01
11.01
12.01
13.01
24.01
26.01
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Velkommen til

Ovenstående 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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Præsentation

Af ny afdelingsleder, Kærvang fjorden stuen
Susanne Olander
Jeg er glad for, at være blevet en del af Kærvang Fjorden stuen.
Omdrejningspunktet er, at skabe de bedste muligheder for, at
vores beboer kan leve livet godt, og jeg må sige, jeg er imponeret over tilgangen til alle, stemningen i huset bærer præg af, at
dem der arbejder her, holder af deres job, det er tydeligt, at se
hvor omsorgsfulde alle er, og beboerne ser ud til at nyde omsorgen.
Jeg har været i intro, hvor jeg var rundt på alle afdelinger for, at
lære hele Kærvang at kende. Det har været en fornøjelse, at
komme rundt og besøge beboerne, og fornemme hvilket hjem
og liv de har, jeg har følt mig meget godt taget imod alle steder
– tak for det.
Jeg har endnu til gode, at møde alle jer pårørende, men I skal
vide at i altid er velkommen forbi til en kop kaffe på mit kontor,
hvis i har brug for en snak – jeg ser frem til samarbejdet med
jer .
Privat er jeg gift med Christian, sammen har vi 3 dejlige drenge
på 19, 16 og 3 år.
Vi bor lige midt i National Park Thy – Cold Hawaii i Vorupør.
Jeg elsker naturen, og kan lide at fotografere, og prøver også at
lære, at surfe, da en stor del af vores tid i familien går med det.
Udover at fotografere og Surfe, så har jeg i mange år været aktiv
i Politik.
Jeg er uddannet Pædagog og har arbejdet som Leder med børn
og unge indenfor dagtilbud.
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Som pædagog har jeg både arbejdet på bosteder med voksne
med udviklingshæmning og arbejdet som Bostøtte i hjemmet
hos un
ge med psykiske lidelser.
Jeg har en stærk faglig værktøjskasse med mig i bagagen, og
glæder mig til at bringe det i spil
i praksis.
Jeg har meget at lære endnu her
på Kærvang, men jeg vil gøre
mit bedste for at kunne være en
god afdelingsleder og en god
kollega.
De bedste hilsner
Susanne

Beboere og personale på Kærvang ønsker alle vore
læsere en rigtig glædelig jul, og alt godt i det nye
år—med tak for året som snart er forbi.
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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;

Det obligatoriske brandkursus!
Vi havde brand kursus onsdag/torsdag,
var en beboer ude og kigge på. Han synes
det var vældig spændende! Og til sidst
hvor der blev sprængt en lille "deodorant"
flaske af, jublede beboeren "Godt nytår"!
Vi skraldgrinede alle sammen - også beboeren. Og vi sagde alle sammen "Godt
nytår" til beboeren. også. Det var lige en
lille sød historie.

Et sandt venskab er, når man ved alt om
hinanden, men aldrig kunne finde på, at
bruge det mod hinanden.
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For at få pæne læber
skal du sige venlige ord.
For at få pæne øjne
skal du se det bedste i mennesker.
For, at få pænt hår
skal du lade et barn stryge sine fingre
igennem det.
For, at få en slank figur
skal du dele din mad med andre.
For at få en naturlig værdighed
skal du tænke på, at du aldring er alene
For, at få pæne hænder
skal du række dem frem, når nogen
trænger til en hjælpende hånd
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Maler på Kærvang
Kærvang har haft besøg, af et par malere i nogle dage, det er
blevet så fin, lyst og venligt.
På billedet ser vi lige efter, om arbejdet bliver udført som det
skal—det gjorde det.
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Jul i Stuen.

Så nærmer tiden sig hvor nisserne skal findes frem og hvor der
skal julehygges i hver en krog.
Vi er gået i gang med, at julepynte her i slutningen af november,
det skulle jo gerne være klar til 1 december.
I december vil der blive lavet små hyggestunder, som har julen i
fokus.
Vi vil synge nogle af julens smukke sange, måske skal der trilles
nogle pebernødder.
Stuen holder Julemiddag d. 24. december kl. 17:30. hvor pårørende
er meget velkomne.
Den 31. december holder vi Nytårsmiddag kl. 11:30, også her er
pårørende velkomne.
Til begge arrangementer er tilmelding nødvendigt, og til begge arrangementer er seneste tilmelding d.
12. december.
Pris for voksne 75,-børn 30,-

Med ønsket om en
Glædelig Jul, samt et Godt Nytår
Beboere og Personale på KærvangFjorden
Stuen
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Generalforsamling
Kærvangs venner
Den 23. oktober 2019 blev der afholdt generalforsamling i
Kærvangs venner.
Alt forløb som det skulle– genvalg over næsten hele linjen.
Sine ønskede ikke genvalg—i stedet blev Anne Marie valgt.
Kærvangs venner har støttet beboerne med mange gode
ting i det sidste års tid som:
Havemøbler, gasgriller, ipad, biografture, musik til fester
og fødselsdags– og julegaver til beboere, som ikke har kontakt med deres pårørende.
Så støtter du Kærvangs venner, med kr. 200,-/år, støtter du
beboerne på kærvang, som er meget taknemlige for dette.
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Peter Plys og Æslet

En del af medarbejderne på Kærvang har været til foredrag v/
Thomas Mygin. Hans teorier, praktiserede han ved, at fortælle
om Peter Plys og Æslet.

På Kærvang er der meget
opmærksomhed på Fokus-fysik og dialog
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Kære læsere af Kærnyt
Så blev det årets sidste Kærnyt - og igen må jeg undres over hvor
hurtigt tiden går, og det bliver da værre og værre… Allerede nu er
julepynten så småt hentet frem. Der er meget dejligt ved denne tid på
året, om end jeg kan synes, at gråvejrs dagene er uendelig triste, det
bliver såmænd ikke rigtig lyst på nogle af dagene.
Førhen skulle der bages meget til jul, men nu
om dage bager jeg ingen småkager, for der er
kun Søren og mig til at spise de fleste, og vores
vægt er allerede høj nok , og egentlig mister jeg
lidt af julestemningen herved.
Ja, jeg husker osse hvordan min mor havde travlt op til jul - en ting
var blodpølse og anden god mad, en anden ting var duften af fernis,
for selvfølgelig kunne der ikke blive jul før, hun havde ferniseret
gulvene, og for det tredje skulle vi tre piger også altid have en ny
kjole, som hun også magtede at sy. Jo hun var godt både dygtig og
flittig, og desværre har jeg ikke arvet så mange af hendes huslige
kompetencer.
Et år gav min far hende et par rulleskøjter, fordi hun altid havde så
travlt
Igennem min kommunikolog uddannelse og min coach uddannelse
er jeg blevet bevidst om hvordan ord og vendinger påvirker menneskers tilgang til forskellige ting, og derfor snakker vi meget om vort
sprogbrug i vort arbejde - her kommer jeg med nogle eksempler:
”De demente" bruges ikke på Kærvang - i stedet øver vi os i
altid at sige mennesker med demens, fordi omtalen ”de demente” har fokus på sygdommen og de deraf afledte handicaps, og vi har altså med hele mennesker at gøre….. Vi står
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heller ikke og tæller hvor mange synshandicappede, der
er på arbejde hver dag - det er jo vores handicap J
Hvordan tackler I de pårørende ? bruger vi heller ikke se billedet for dig J sig hellere hvordan samarbejder vi
med de pårørende.
Vi har ingen overfaldsalarmer (hvor går fokus da hen? )
vi har tilkalde alarmer til, når vi står i en situation, vi
skal have hjælp til.
HVIS sammenhængskraften skal styrkes kan man vælge
at bruge ordet ”Berøringsflade” i stedet for ”Snitflade”,
som især blev brugt meget lige omkring struktur reformen i 2007.

Jeg har en kammerat, der er pensioneret, efter han i ”100” år har
arbejdet som revisor. Han er startet med sit eget konsulent firma, og hans slogan er ”tal med omtanke” - og i hans verden er
det jo selvfølgelig tallene det drejer sig
om. I forhold til ovenstående om at
bruge ord med opmærksomhed, for de
skaber verden, ja så kunne ”tal” her
være at tale med omtanke. Ja, jeg kan
da godt forstå, at det danske sprog kan
være svært at lære.
Her 28.11. skal vi have julemarked. Sidste år var det fint besøgt
- jeg glæder mig til at se hvor mange, vi kan lokke hjemmefra
denne gang - håber vi så hinanden på dagen 
Jeg har tidligere underholdt med hvor
mange tilsyn, vi har her i efteråret, og
at vi vil godt ses efter i kortene, det er
bare øv, det koster så mange mandetimer at forberede og gennemføre. Vi har
nu fået en grøn smiley fra arbejdstilsynet, og det er vi vældig glade for og
stolte af, og her 3.12. får vi besøg af både arbejdstilsyn og socialtilsyn, det bliver spændende.
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I psykiatri ugen havde jeg fornøjelsen af, at blive motiveret til
et foredrag af Anders Sørensen, som er psykolog og arbejder i
Cochrane centeret. Han fortalte om sit phd projekt, hvor han
arbejder med, at mennesker med sindslidelser kan komme ud af
psykofarmaka. Han fortalte om, at det er vigtigt, at trappe meget langsomt ud, især ved de sidste doser, fordi næsten alle præparaterne kunne give abstinens symptomer.
Vi har jo næsten 20 års erfaring med at mennesker med demens
trappes helt ud af psykofarmaka, og har jo osse bemærket at i 14 uger efter der er taget en tablet væk, kan borgeren være lidt
ude af balance. Vi har tolket, at nu er de i stand til at sanse mere
via syn, hørelse og følelser herunder lugt og smag, og det skal
hjernen lige vænne sig til - når den så har vænnet sig til det, falder der ro på igen, og borgeren kan bedre modtage og bruge de
forskellige sanse indtryk til gavn og glæde i hverdagen. Det
blev jeg meget bekræftet i. Én af tilhørerne fortalte, at hun på et
tidspunkt fik epilepsi medicin, som også bruges til, at balancere
sindstilstande, og hun oplevede efter en måned at hun fik frygt
for at nogen i hendes omgivelser ville forgifte hende, hun holdt
derfor op med medicinen og den frygt forsvandt og har heller
ikke været der siden. Anders Sørensen sagde også, at der altid
er ”noget” i psykosen, der har mening og det skal vi forstå. Det
har jeg også kunnet læse mig til i forskellige bøger, skrevet af
mennesker der er kommet sig af deres sindslidelse - jeg kan
nævne nogle eksempler:
Hænder
I morgen var jeg altid en løve
Glaspigen
Ingen dans på roser
Galefyrsten
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I 1993 mødte jeg forfatteren til bogen ”Galefyrsten” Elgard Jonson. Han var tidligere diagnosticeret med svær skizofreni. Han
var nu rask, havde uddannet sig til psykolog, og sagde på foredraget ”Brug aldrig psykofarmaka”. Det forstod jeg ikke dengang ,
og i dag forstår jeg det mere, MEN jeg tænker også, at det for nogen er nødvendigt i en periode, og for andre i lang tid - og ikke
mindst når der tages tabletter væk, ja så skal der sættes noget andet i stedet, og det er vigtigt at medarbejdere omkring borgeren er
uddannet til at tage vare på den historie, der måtte være i psykosen. Jeg så sidenhen ”Galefyrsten” opført som teater stykke - det
var sigende og for få år fik jeg hans bog på svensk af en tidligere
samarbejds partner.
Engang imellem opstår der skrøner, og omkring medicin udtrapning har jeg flere gange hørt: ”Det er umuligt at få lægerne med
på…” eller ”Det er lægerne der VIL give det..” : det er min oplevelse at nu om dage er ”vore” psykiatere gode til at lytte, og er
med på, når borgeren siger ” ønske om langsom nedtrapning” - ja
selv helt nye overlæger, der er tilknyttet Kærvang, oplever jeg går
ind for tanken om mindst mulig medicin.
At kunne være tilstede i den historie der måtte være inde i den
enkeltes psykose forudsætter at medarbejderne formår at skabe en
bærbar kontakt. Forleden skulle jeg forberede mig til et foredrag
om emnet ”At skabe kontakt”. Det fik mig til at lede i mine gemmer og fandt en gammel skrivelse jeg forfattede i 1999, og jeg
husker årsagen - der var en der ikke fattede betydningen af, en
god kontakt, derfor ville jeg hjælpe ham til, at forstå det med en
tekst, ved ikke helt om det kom til at gøre en forskel  her får I et
lille uddrag, og om et et par dage kan det læses i hele sin længde
på Kærvangs hjemmeside. Jeg var altså nødt til at redigere den
lidt…. Den var jo tyve år gammel, og der sker et og andet på 20
år.
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AT SKABE KONTAKT .......
At etablere kontakt er at opnå en art af berøringsflade med et andet menneske , at have en oplevelse af forbindelse
Målet for en kontakt er meget forskellig og er afhængig af konteksten - af fortid, nuet og ønsker for / tanker om fremtiden - målet
kan være ganske ubevidst
Kvaliteten af kontakten øges, når man giver den anden en følelse
af at være velkommen, at man viser venlighed og imødekommenhed, viser en 100% opmærksomhed - interesse og udstråler tryghed og varme.
At være helt tilstede i en kontakt, hvor den anden skal føle sig som
centrum i et ligeværdigt samspil, betinger faktisk, at man formår
at være neutral i kontakten.
At være neutral betyder, at man er katalysator i processen - at
man formår at sætte sig ud over sit eget, og samtidig bevarer sig
selv 100%. At man bliver helt i jeg-følelsen og giver den anden
sin opmærksomhed. Neutralitet er, at man har sine egne følelser
så meget i ro, at man ikke tager den andens følelser ind og lader
dem blive styrende for ens næste "træk" i samtalen, og at man
undgår at blande sine egne følelser ind i samtalen ( ellers ville
ens egne følelser gå ind og styre eller forstyrre den andens proces)
Neutralitet er altså ikke at skabe at skabe afstand, - at vise kulde,- at være ligegyldig, men at være medlevende, - at lade den
anden være helt til stede og lade din visdom, viden og forståelse
komme ind på banen som en mulighed, som den anden kan vælge at bruge eller takke nej til, hvis det ikke passer ind i hans proces. Når han takker nej, er det ikke en afvisning af dig, men et
element til at nå ind til, hvad det virkelig drejer sig om for ham.
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Så må det vist til, at være slut med min historie fortælling for denne
gang.
Jeg vil hermed ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt
og lykkebringende nytår, med tak for de gode oplevelser i året
der snart er gået.
Med venlig hilsen

Inger Marie Andersen
Leder - bostedet Kærvang

Det kan kun blive en dejlig dag, på
Kærvang, med sådan en modtagelse, hver morgen her i den mørke
tid.
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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset. (pause i juli)
Danse café, Kærvang Fjorden, hver onsdag kl.19.00
23.12.19
07.01.20
14.01.20
04.02.19
03.03.20
04.03.20
09.04.20
28.04.20

Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden
Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden
Banko v/fjorden 15.30-17.00
Banko v/fjorden 15.30-17.00
Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden
Banko v/fjorden 15.30-17.00
Banko v/fjorden 15.30-17.00
Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden

Bostedet Kærvang
Strandparken 82
Asylgade 23-27
7900 Nykøbing M.
Tlf. 9764 5120

