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Kærvang , Fjorden, Strandparken 82
7900 Nykøbing
9764 5120
Kærvang Midtbyen 1. - 2. etage dag
9764 5483
Kærvang Midtbyen stuen
9764 5475
Kursus og aktivitets teamet Cafe Kærvang
Mette Line
2448 9553
Christina
2118 1265
Lone
2119 3550
e-mail: inmaa@rn.dk
Kaervang@rn.dk
UDKOMMER

:

REDAKTION

:

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
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Grillaften
Kærvangs venner arrangere grillaften v/Kærvang Fjorden,
Strandparken 82.

Tirsdag den 13. august
2019
kl. 17.30

Vi håber på solskin og tørvejr, og vil gerne se beboere fra
alle afdelinger, dagsgæster, pårørende, personale og venner
af huset til en hyggelig aften med bøf, koteletter, pølser,
grønsalat og kartoffelsalat og senere kaffe og kage. Vi vil
synge et par sange og høre noget godt musik.
Tilmelding er nødvendigt, og kan ske på mail
l.lauridsen@rn.dk el. tlf. 97645120 gerne inden den 11.
august 2019
Hilsen
Kærvangs venner
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Vi gratulerer med fødselsdagene i juli og august 19.
Eva
21.06
Lone
(beklager du ikke var med sidst Eva
Lex
tillykke endnu engang)
Anne Berit
Aina
Torben N
19.07
Bettina
Laurits
25.07
Lasse
Lindy
31.07
Marianne G
Peder
Abdi
01.08
Inga
Tove
06.08
Annette
Kristina
19.08
Inger Marie
Søren
21.08
Lisbeth A
Marianne N
Anna Marie

01.07
06.07
07.07
12.07
16.07
18.07
18.07
21.07
24.07
25.07
26.07
27.07
27.07
28.07

Katrin
Lone
Mette M
Christina
Lisbeth KL
Maria
Iben
Mette Line
Anne
Ulla K
Camilla
Charlotte
Natasja

03.08
03.08
06.08
10.08
11.08
11.08
18.08
22.08
23.08
28.08
29.08
29.08
29.08
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Velkommen til
Dina
Tina
Lex
Farvel til

Kamma
Anja
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Høstfest
Årets store høstfest på Kærvang
afholdes

onsdag den 12. september kl. 17.30
Strandparken 82
Kævang vil gerne invitere beboere fra Fjorden, Midtbyen, dag-hjørnet, pårørende, personale og venner af
huset.
Der vil blive serveret dejlig hjemmelavet mad og musik under middagen, og senere vil han spille op til
dans.
Pris for gæster er kr. 100,- (mad inkl. 2 genstande)

Seneste tilmelding er 30. august til Lene i Midtbyen
på mail lene.n@rn.dk el. Lisbeth v/Fjorden på mail
l.lauridsen@rn.dk el. tlf. 97645120.
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Skive festival

Vi var til Skive Handicapfestival , vi havde klapstole med og kunne
sidde næsten helt foran høre musik, spise pølser og drikke cola, solen
var fremme og det var varmt. Først gik Kandis på, og nøj, hvor var
der mange sange man kunne synge med på og danse til, vi var nødt til
at sætte os ned nogen gange for at få luft. Det var Jackob Haugaard
som var konferencier, han havde en sjov paryk på og et rigtig fint og
farverigt jakkesæt. Han præsenterede Bodil Kjær og hendes 10
mands orkester, men først sang han ”det er hammer hammer fedt” og
et par andre numre, Birthe Kjær var lidt forsinket så vi havde god tid
til at få kigget os lidt omkring på pladsen, købe t-shirt og et krus med
Birthe Kjær.
I pausen snakkede vi også med Jackob Haugaard som lod os tage et billede. Endelig kom
Birthe Kjær og hun var bare mega god, hun
sang alle de sange vi kunne og hele pladsen
festede og dansede med hende. Det var en
succes og vi vil helt klart afsted igen til næste
år J
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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;

Smilet
Husk altid at: et smil koster intet, men giver meget. Det gør den rig, som
modtager det, uden at gøre den fattig, som giver det. Det kræver blot et
øjeblik, men mindet om det kan ofte leve for bestandigt. Ingen er så rig
eller mægtig, at han/hun kan undvære det, og igen er så fattig, at han/hun
ikke bliver rig ved det. Alligevel kan det ikke købes, tippes, lånes eller
stjæles, for det han kun værdi, når det gives. Nogle er for trætte til at give dig et smil—giv dem et!.. For der er ingen, der trænger mere til et
smil, end den, som ikke længere har et smil at give andre.
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Højris slot
Højris slot er et slot hvor indehaveren hvert år laver en mordgåde,
som publikum skal løse.
Og det viser sig, at de samme mennesker kommer langvejs fra år
efter år for at løse gåden. Oskar og en kvinde Astrid besluttede på
et morgenmøde på kærvang midtby, at tage af sted for at løse
mordgåden.
Astrid ville helst køre i sin broders Mercedes, så det gjorde vi. Solen stod højt på himmelen da vi forlod kærvang Midtby. Astrid fortalte mig på vejen, at hun kendte slotsfruen på Højris slot. Da vi
nærmede os slottet kom vi kørende på en smal vej hvor træerne var
vokset sammen over vejen. Det føltes, som om vi kørte gennem en
triumfbuen i Paris.
Når men vi nåede frem og parkerede bilen, der holdt mange biler
på P. pladsen. Det kostede 90 Kr. pr næse og vi fik en avis og et
kort over slottet. Men vi opgav, at løse mordgåden. Vi startede
med at købe en kop te og kaffe til Oskar og satte os ud i haven og
røg et par smøger. Der stod askebæger
på bordet.
Da vi var færdige med pausen gik vi på
opdagelse på slottet. Det virkede ret
forfaldet.
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Terrasse hygge

Vi nyder solskinsvejret imens vi kigger på den dejlige udsigt.
Der blev snakket om de både vi kunne se på vandet, hvad man
kan fange i vandet. Der blev spillet guitarspil og stemningen var
bare i top.
Hilsen Emilie og Ellen

”Lafler” i midtbyen
Kærvang, Midtbyen har været
så heldig, at have en praktikant i
køkkenet
Hun lavede ”lafler” som blev
spist med stor velbehag—i det
dejlige sommervejr på terras
sen.
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Sankt Hans på Kærvang Fjorden

Vi startede med på hver afdeling at spise pølser og brød.
Kl 19 samledes en flok beboere, pårørende og medarbejdere omkring bålet i haven og nogle på terrassen på toppen.
Der var blevet lavet en fin heks som var blevet placeret på bålet
Brian var fyrmester og med lidt hjælp fra en avis blev der tændt op. Der
blev sunget med på midsommervisen.
Efter ½ time var bålet brændt ned og heksen sendt til bloksbjerg. Derefter
var der inviteret til æbleskiver og kaffe i spisestuen og her blev rigtig
hygget.
Tak for en hyggelig aften til alle. Hvem ved det kan jo være vi ses til næste år.
Mvh Johnny og Helle
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Referat fra bestyrelsesmødet i Kærvangs venner
fredag den 28. juni 2019 10.00-12.00.

Tilstede: Inger Marie, Sine, Bergitte, Carl, Ingrid, Birgit, Tove og
Lisbeth
Fraværende: Kaj Miller
Referat;
Velkomst
Tove bød velkommen til mødet
Kærvangs tilstand v/Inger Marie Andersen
Inger Marie kunne fortælle, at vi pt. har et par ledig lejligheder.
1 bb er sikkert på vej til Fjorden stuen.
Det er svært, at rekruttere medarbejdere – kommunerne vil rigtig gerne have vores dygtige medarbejdere. Ellers går det rigtig
godt – alle hænger i. Der skal sættes hegn op omkring ”haven” ud
til fjorden.
drøftelse af aktiviteter
Mandags cafè - hvordan går det?
Banko – hvor mange gange og hvornår
Grill fest plejer at være i august - dato forslag?
Mandags cafè går godt. Ingrid har fået Kaj, som fast hjælper –
hvor der laves alt hvad bb ønsker, at lave. Pt. strikkes og væves
der. Hvis bestyrelsesmedlemmerne el. andre kan byde ind med
aktiviteter er man velkommen til dette. Henvendelser sendes til
Lisbeth på kontoret - hun vil da sende det videre til Ingrid.
Banko ”er en fest hver gang”: enedes om, at fortsætte med, at
spille banko fra kl. 15.30-16.30 herefter frugt, kaffe, te og ikke
mindst hyggeligt samvær. Bestyrelsen møder kl. 15.00 for, at gøre
klar med bordopstilling, kaffe og gevinster. Bestyrelsen er også
behjælpelig med oprydningen fra kl. ca. 17.00.
Datoerne for den nye sæson er; 3. september – 8. oktober – 5. november – 3. december 2019 og 14. januar – 4. februar – 4. marts
– 9. april 2020.
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Grill fest er den 13. august 2019 v/fjorden kl. 17.30 – bestyrelsen
er inviteret fra kl. 16.00.
Telt v/terrassen stuen.
Menu; hakkebøf, koteletter, pølser, salat og 2 slags brød
(pølsebrød og flutes).
Der laves (Lisbeth) laver et ark med 3-4 sange på.
Høstfest – Kærvang arrangere høstfest den 12. september 2019
hvor Kærvangs venner sælger lotteri - her inviteres pårørende til
at deltage.
Generalforsamling den 30. oktober kl. 18.30. Bestyrelsen møder
kl. 18.00 til et bestyrelsesmøde – specielt for, at arrangere julehygge som finder sted den 28. november kl. 13.30 v/Fjorden
Ansøgning om midler
Sexolog – foredrag
Godkendt
Havemøbler til midtbyen stuen Godkendt
Fuglehus og foder v/fjorden (kan ikke anbefales pga. skadedyr
ikke godkendt
Gasgrill stuen og 1. sal fjorden Godkendt
Udsmykning billeder undersøges af Tove og Bergitte, som
vender tilbage
Ansøgning Ipad 1. sal
Godkendt
Ansøgn.bord bænke sæt v/bagdøren på Fjorden 1. sal Godkendt
Højtaler t/Ipad
Godkendt
Havemøbler Midtbyen
Godkendt
Jesperhus billet – vennerne betaler for en billet/pr bb – bb må
selv betale for, at få ændret til sæsonkort.
ny møde dato
31. oktober 2019 kl. 18.00 (før generalforsamlingen)
evt.
Der blev spurgt til laden? Inger Marie kunne fortælle, at det
ikke bliver til noget.

Bergitte foreslog, om der skal stilles bænke op, rundt omkring i
haven – go idé -hun kan sikkert få nogen lavet!
Et rigtig godt møde – der giver energi!
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Kære læsere af Kærnyt
Så er sommeren rigtig trådt i karakter med både torden, regn, blæst
og lækker sol - det er et godt grødevejr - og det kunne lige være mit
ønske, at må vi mennesker også må vokse og gro 
For første gang har jeg været til Skaldyrsfestival, det var en dejlig
oplevelse - maden smagte virkelig godt. Desværre var vejrguderne
ikke med festivalen i år, det var lidt synd, for koldt var det.
Forleden havde jeg fornøjelsen af, at være til bryllup - det var en
dejlig fest, og da brudeparret havde berøring med på den ene side
min familie og på den anden side Kærvang, var jeg så heldig at kunne hilse på gode mennesker, der tidligere havde arbejdet på Kærvang
- det var godt.
Vi har jo indtil flere tilsyn pr år, og der hvor der er størst kollision
mellem de to tilsyns fokus er arbejdes tilsynet og social tilsynet:
Arbejdstilsynet har medarbejderens vinkel på tingene og holder øje
med at arbejdet varetages sundt og sikkert for medarbejderne
Social tilsynet har fokus på borgerens situation og herunder om han
modtager den rette hjælp og støtte, og om hans selvbestemmelses ret
håndhæves.
De to tilsyn kan i mange ting være modsatrettede hinanden - og vi
kan som medarbejdere og ledere komme til, at stå i et dilemma, for
hvem skal vi rette os mest efter. Forleden blev jeg ringet op af social
tilsynet - de ville gerne invitere sig selv og arbejdstilsynet til møde
på Kærvang, og her skal vi drøfte de svære dilemmaer vi kan komme til at stå i:
Må borgeren ryge i eget hjem?
Må medarbejderen hjælpe en borger der ryger?
Må borgeren have egne skarpe knive?
Må medarbejderne bestemme, at det må de ikke?
Og sådan er der mange store, og små ting der kan være svære at
forenes - vi prøver det bedste vi kan - og så skriver jeg om det igen
når der i september har været dette møde.
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Siden sidste skriv har jeg sagt farvel til et par leder kolleger, den
ene var leder af bostedet i Brovst, så hende har jeg været i
”faglig familie” med siden vi kom i regionen, og nu er der allerede en ny leder - en yngre mand - ja verden forandres hele tiden - jeg sender de bedste ønsker til Lene om et godt otium.
Den anden er den ledende overlæge på gerontopsykiatrisk afdeling - hende har jeg været i ”samarbejdes familie” med. Hun
bød ofte ind med sin ekspertice i sundhedsstyrelsen, og da der
skulle undervises i hvordan man kan trappe mennesker med demens ud af psykofarmaka (nervemedicin) ja så fortalte hun først
om, det og bagefter lavede jeg et oplæg om, hvordan vi som
bostøtte medarbejdere tilrettelagde hverdagen for, at det kunne
lykkes. Vi har begge arbejdet for, at øge livskvaliteten for mennesker med demens ved også, at minimere ja endda ophøre med
psykofarmaka. Jeg fik helt mavepine da jeg hørte hun ville gå
på pension, for kom der nu en overlæge som var mest stemt for
medicin? men heldigvis blev mine bekymringer endnu engang
gjort til skamme, og vi kan se frem til, at arbejde sammen med
Lone Jensen, som er den kommende ledende overlæge i gerontopsykiatrien, og hende kender vi fra et godt samarbejde tidligere, både mens hun var ansat i Viborg og senere i Brønderslev.
Så velkommen til Lone.
1.juni havde en af vor gode, stabile og dygtige medarbejder Anna Marie 25 års jubilæum, det blev fejret med en lille komsammen hvor vi fik sagt tak til Anna Marie og vi håber så hun holder 25 år mere - hun var jo ganske ung da hun kom, og nu om
dage hvor pensions alderen stiger stødt - kan det godt være mit
ønske går i opfyldelse.
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Jeg har en mand der er gået på pension, og indimellem tager han
på kyst fiskeri. Forleden kom fiskeri kontrollen for, at se om de
fiskende havde deres fisketegn i orden. Da de kom til Søren kunne han sige at han havde ingen, for nu var han jo folkepensionist.
Det troede de ikke helt på, men de måtte give sig da han fremviste sit køre kort, og han fik da så også et ord med på vejen om at
han holdt sig godt, han glemte at fortælle, at det var fordi han har
været gift i over 40 år med en yngre sygeplejerske! 
Nu står sommerferien for døren og medarbejderne holder ferie på
skift, vi kan jo ikke rigtig lukke ned, så derfor er der også ansat
en flok ferie afløsere, nogle af dem har været her tidligere og andre er helt nye - jeg ønsker vi får en god og fredfyldt sommer
med mange gode oplevelser.

Jeg slutte med at ønske jer alle en rigtig god og glædelig sommer
 hvor vi gør hinanden glade 
Bedste sommer hilsner

Inger Marie Andersen
Bostedsleder Kærvang
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25. års jubilæum på Kærvang.
Den 1.marts 2019 var det 25 år siden jeg blev færdig som socialog sundhedsassistent.
Jeg havde orlov fra Sundsøre kommune, hvor jeg havde været
aftenvagt i 3 år i hjemmeplejen, mens jeg tog min uddannelse.
Jeg var på det 3. hold SSA- uddannelse, i den gang Viborg amt,
så det var stadig meget nyt, og de havde ikke helt fundet ud af,
hvad en SSA kunne, da jeg kom tilbage til min aftenvagt, som
nyuddannet social- og sundhedsassistent. Jeg fik derfor ikke flere opgaver. Det synes jeg var kedeligt, så søgte jeg ind på Kærvang.
Den 1. juni 2019 var det 25år siden jeg startede på Kærvang.
Det er utrolig som tiden flyver af sted. Der har kun været et par
gange, hvor jeg havde haft lyst til at prøve noget andet, men jeg
kunne ikke finde noget, jeg hellere ville.
Jeg er utrolig glad for, at arbejde på Kærvang, og her kan jeg
bruge min uddannelse fuldt ud, og jeg keder mig aldrig! Det er
altid spændende, at komme på arbejde, der er aldrig 2 dage der
er ens, og der er nye udfordringer hver dag.
Det er nogle fantastiske søde beboere, som man med tiden, når
man lærer dem at kende, kommer til at holde af.
Jeg har også nogle fantastiske søde og dygtige kollegaer. Og det
er guld værd, når man arbejder med mennesker, og bruger sig
selv meget, både fysisk og psykisk. Vi er gode til at vise omsorg
for hinanden, og vi er meget fleksible, og gode til at hjælpe hinanden, trække på hinandens ressourcer, og i fællesskab finder vi
løsninger på svære situationer, og hvordan vi hjælper beboerne
til, at leve et så godt liv som muligt, med livskvalitet.
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I de 25 år jeg har været på Kærvang, har jeg udviklet mig
meget. I starten var jeg meget sårbar og forsigtig, nu har jeg
fået meget erfaring og er tryg ved mit arbejde, og tør at stå
frem og sige min mening, og give min viden videre til elever og nye ansatte.
Jeg har været vejleder for Social og sundhedselever i over
20 år. Uddannelsen er løbende blevet ændret gennem årene.
Jeg synes det var spændende at være vejleder, det betød at
jeg var nødt til at holde mig ajour med det sidste nye, for
ofte var eleverne meget nysgerrige og stillede mange
spørgsmål. jeg svarede så godt jeg kunne, og hvis jeg ikke
kunne svare, fandt jeg en kollega, som kunne.
I forhold til elev og nyansatte, så underviser jeg i kommunikologi, og jeg-støttende sygepleje. Der har jeg også udviklet
mig, fra at bruge overheads og tavle undervisning, til at anvende power point.
Jeg må nok indrømme, at mine tekniske evner er ikke så
gode, jeg er ikke født op med en computer og mobil, som de
unge mennesker er nu til dags. Så er det jo godt at jeg har
nogle unge kollegaer som er søde til at hjælpe mig.
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Det er vigtig at vi hele tiden udvikler os. Det har jeg også fået lov til
på Kærvang, hvor det har været muligt at komme på mange relevante kurser, bl.a. vejlederkursus, valideringskursus, Nada kursus,
kursus i socialpsykiatri, recovery, dobbelt diagnoser, motiverende
samtale og uddannelse som kommunikolog.

Vi har også faglig dag hver 8. uge, hvor der er undervisning, udveksling af erfaringer og ideer til, hvordan vi kan gøre tingene endnu bedre, samt supervision.
Jeg har både arbejdet i geronto og almen psykiatri.
Jeg har arbejdet med mennesker med demens i mange år. Jeg var
med til at starte valideringsklubber op. Det var utrolig spændende.
Jeg har mødt utrolig mange søde og rare beboer gennem de 25 år,
jeg har været på Kærvang.
Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser med beboerne. F.eks. gåture, køreture, biografture, ferie, udflugter, ude og spise, spille spil,
valideringsklub, fester, fejret juleaften og nytårsaften sammen med
beboerne. Det kunne også bare være en stille stund, hvor jeg sad
stille sammen med en beboer og holdt i hånd, nød udsigten, eller
mærkede solens stråler på kinderne, og hørte fuglene synge, og rigtig mange gode snakke.
Jeg har fået mange smil, og tak for hjælpen og 1 beboer sagde en
dag "jeg elsker dig - også i morgen!"
STORT TAK til alle beboer og personale på Kærvang, I er hver
især med til, at jeg synes, at Kærvang er et fantastisk sted at arbejde!
1000 tak for opmærksomheden i
forbindelse med mit jubilæum.
Mange sommerhilsner
fra Anna Marie
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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset. (pause i juli)
Danse café, Kærvang Fjorden, hver onsdag kl.19.00

06.08.19
13.08.19
01.09.19
03.09.19
12.09.19
08.10.19
31.10.19
05.11.19
28.11.19
26.11.19
03.12.19
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
Grill fest kl. 17.30 v/Fjorden
Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden
Banko v/fjorden 15.30-17.00
Høstfest k,l. 17.30
Banko v/fjorden 15.30-17.00
Generalforsamling Kærvangs venner
Banko v/fjorden 15.30-17.00
Julehygge m/bod v/fjorden kl 13.30
Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden
Banko v/fjorden 15.30-17.00
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

