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Fra Aarhus til Mors -sikke en modtagelse! (studerende)
Hold da op! Sikke en modtagelse vi har fået på Mors. Og sikke et positivt
livssyn, der mødte os hver dag på Kærvang. Mon det er al den fjordluft, I
indånder? Så skal vi i hvert fald have noget med hjem til Aarhus, det er helt
sikkert.
Vi er to pædagogstuderende Lea og Soffi, som valgte, at skrive vores bachelor på Kærvang Fjorden. Soffis mor, Anni, er journalist og har været på
Kærvang for, at skrive en artikel, og da hun kom hjem, fortalte hun varmt
om stedet, og om arbejdet med, at trappe beboere med demens ud af medicin. Vi blev nysgerrige! og tog chancen og skrev til Inger Marie for at høre,
om vi kunne lave vores bachelorprojekt på Kærvang. Inger Marie tog imod
os med åbne arme, og hjalp os på alle måder, og det gjorde alle andre, vi
mødte også.
Noget af det første vi bemærkede, var selvfølgelig udsigten. Vi blev næsten
blæst bagover, det er jo nærmest som, at være på et skib. Tænk at vågne op
til denne udsigt hver dag. Disse fantastiske omgivelser må gå direkte i både
krop og sjæl. Og så bemærkede vi, hvordan der er en helt særlig og naturlig
ro på stedet, som tydeligvis smitter af på beboerne –og også på os.
Vi har gået dejlige ture ved vandet med nogle af beboerne, og vi har haft
mange gode snakke med både beboere og personale. MANGE TAK til både
beboere og personale for lærerige
og inspirerende dage. Både i forhold til vores bachelor men også
på et mere menneskeligt plan. I har
mindet os om, hvor vigtigt det er,
at vi møder hinanden med åbne
arme og åbent sind.
Vi tager en lille bid af Mors med
os til Aarhus.
Lea & Soffi
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Vi gratulerer med fødselsdagene i juni 19.
Jane B
Ivar
Lisbet
Hanne
Kaj D
Susanne
Michael K
Heidi

01.06
01.06
02.06
07.06
11.06
12.06
19.06
30.06

Gitte H
Nanna
Mette O
Grete
Birgitte
Katrine

01.06
02.06
15.06
17.06
29.06
29.06
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Lørdag den 1. juni 2019 har Anna Marie Svenningsen været ansat på Kærvang i 25 år
Hjertelig tillykke med jubilæet
Anna Marie
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Valg i Danmark
også på Kærvang
Vi har den sidste tid—skulle stemme et par gange her i Danmark. På kærvang er der heldigvis rigtig mange, som ønsker, at afgive deres stemme.
Det sker på forskellig vis; nogle tager til Nykøbing hallen på valgdagen
for at afgive deres stemme.

Andre stemme hjemme på
Kærvang—hvor der kommer
repræsentanter fra Morsø
Kommune for at varetage
valghandlingen.

(fik lov til at tage et billede
inden Kaj satte sit X)
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En tur i Cirkus
Torsdag den 2. maj var vi 3 kvinder, (Sine, Mette og Hanne), der
sammen var en tur i Cirkus Arena da det var her i Nykøbing Mors.
Vi så et fantastisk flot show og hyggede os alle tre.
Vi kan kun anbefale Cirkus Arena til næste år.
Hilsen
Hanne.

Et livsfilosofisk gruk af Piet Hein:
OM AT LEVE I NUET
At leve i nuet er livets teknik –
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.
Og det forrige nu og det kommende nu
bliver aldrig i livet presente,
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.
For det nu, som er gået, er altid forbi,
Og det næste bliver aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
éngang for altid er d e t t e.
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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;
Kærvangs Drivhus
Sidste år fik vi opstillet et dejligt drivhus ved Kærvang Midtbyen. Det
var så sent på sæsonen, at vi kun nåede at få fat i nogle tomatplanter.
Heldigvis blev sommeren så go´ at det blev til en del tomater. Det var
de lækre små cherrytomater – og de kunne jo næsten spises som slik.
I år skulle vi så – forhåbentlig – ha´ fuld udbytte af drivhuset. Da det
gode vejr meldte sig midt i maj købte vi således 3 tomatplanter – igen
valgte vi de små cherrytomater - og en agurkeplante. Det så lovende ud
indtil vejret pludselig vendte rundt. Med kolde dage og sågar nattefrost
måtte agurkeplanten desværre bukke under. Heldigvis overlevede tomatplanterne og de blomstrer på livet løs.
I går var vi så på planteskolen og købte en ny agurkeplante. Så nu krydser vi fingre for at vejret arter sig så den overlever.
Udover nytteplanterne har vi investeret i en rose, som står i en krukke i
drivhuset. Den har sat knopper og vi glæder os til at se smukke røde
blomster derude. Forhåbentlig kan
de også sprede en dejlig duft.
Her i overgangen mellem forår og
sommer bruger vi drivhuset næsten
hver dag når vi spiser vores middagsmad. Det er dejligt at få varmen fra solen og vi kan høre fuglene synge når vi sidder derude.
Herman, Caja og Lone
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Velfærdstalent – Christiansborg
Jeg var så heldig at blive udvalgt som en af
ud af de 100 velfærdstalenter i år. Jeg havde
3 kollegaer som tog med mig til København. Dagen startede med at vi skulle finde
hvor i Christiansborg, arrangementet var.
Det var IKKE en nem opgave, men heldigvis var der 99 andre som også var på udebane. ;-)
Da jeg fandt den rigtig dør, skulle jeg igennem en sikkerhedstjek, ligesom i en lufthavn! Bagefter blev jeg henvist til folketingssalen, og så skulle jeg finde min plads. Arrangementet startede med, at det blev holdt forskellige taler. Det som blev sagt gentagne gange var at ”tak, fordi i gør en forskel, for andre mennesker,
og tak fordi i holder velfærds Danmark i live.”
Arrangementet varede 1,5 time. Vi var 11 ungetalenter var Region
Nordjylland. Efter talerne, var det en mulighed for at snakke med
politiker som var til stede.
Efter arrangementet var slut, gik jeg sammen med mine kollegaer
til strøget og fik god frokost i middagssolen.
Det var en dejlig dag og en skøn oplevelse.  Og tusind tak for
alle jer som mødte op fredagen 26/4 når det var kage/kaffe. Jeg er
utrolig taknemlig, stolt, rørt og glad for jeres søde ord.
Mvh. Christine
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Forårsfest.
Den 15/5 2019 holdt vi en super god og festlig forårsfest i garagen ved Fjorden.
Vejrguderne var også med os
Vi var alle spændte på, hvordan det ville være, at holde fest i
et rum, som plejer at blive brugt til depot og pedelredskaber,
men det gik over al forventning. Der var blevet gjort plads af
pedellen og velourduge og presenninger var blevet hængt op
foran hylder med mere.
Borddækningen begyndte kl. 13, hvor flere beboere og medarbejdere hjalp hinanden med at dække bord og finde drikkevarer.
I løbet af eftermiddagen var
der også gang i forskellige
lege, bland andet ”sætte hale
på gris”.
Der var blevet pyntet med
guirlander og bøgegrene,
samt blomster fra grøftekanterne.
Kl. 17 blev der serveret velkomstdrinks, friske og fine i farverne
Maden var fantastisk: Helstegt pattegris, som vi kunne
nyde duften af, det meste af
eftermiddagen, da den blev
stegt på stedet af en meget
kompetent herre med medhjælper.
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Til dessert var der rabarber tærter og fløde is, dertil småkager og kaffe, så
alle blev mætte.
Som festtaler havde vi hyret
kommunal bestyrelsesmedlem
Peter Lillebæk, som fortalte som
hans oplevelser/aktiviteter i forbindelse med forår.—tak til Peter
for denne gestus.

Et dejligt ta` selv bord
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Musikken blev leveret af MD duo, som forstod at levere rigtig god
musik, og komme med sjove og rammende bemærkninger. Dem
kan vi godt hyre en anden gang
Der blev danset og danset, så flere må have haft ømme fødder dagen efter
Ballon dans blev det også til, der blev kæmpet til det sidste og Anny løb med sejren

Festen sluttede kl. 21.30 med ”Sku gammel venskab rent forgå” og
en hær af gode folk hjalp hinanden med at rydde op, så det tog ingen tid.
Dette blev en fest vi sent vil glemme. TAK til alle der hjalp med til
at det hele lykkedes
Festlig hilsen
Ivar og Mette O.
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Havnens dag i Vildsund lørdag d. 25 juni

Vi tog afsted kl 10, fra Kærvang, hvor vi kørte til Vildsund,og der så
vi på veteranbiler og speedbåde. Vi var ombord på et træskib, Skonnerten Jylland. Der var også et sted, hvor vi kunne smage røget fisk,
muslinger og derefter vi fandt en bænk hvor vi drak vores medbragte
kaffe sammen.

På vej hjem kørte vi til SuperBrugsen i
Øster Jølby for, at hente stjerneskud.
Deltagere i denne dejlige tur var Elin,
Ulla, Kaj, Poul og Ivar.
Vi var hjemme igen kl 12.30
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Kære læsere af Kærnyt
Så er det igen Kærnyt tid - det er utroligt som tiden løber afsted hele
tiden - i går var jeg sammen med gamle kolleger fra min sygehus tid,
og et par af dem var allerede på efterløn, og de havde oplevelsen af, at
have ligeså travlt, som da de var udearbejdende - så måske jeg bare
skal fortsætte med at arbejde til jeg bliver 70 J ??
Foråret har været specielt indtil nu, voldsom varme og dernæst kulde og planterne ser osse ud til, at være lidt forvirrede herover, i hvert fald
blomstrer jordbærrene allerede helt vildt - håber der kommer gode
frugter ud af det. Jeg er lidt bekymret over frugttræerne som fik hagl,
og sne mens de blomstrede, så jeg er bange for udbyttet ikke bliver så
stort i år.

Forleden da jeg var hjemmefra stødte jeg på en spændende planche,
som handlede om motivation:
Almindelige Motivations faktorer:
Søvn
Kost og ernæring
Motion
Mening
Mestring
Autoritet
Belønning
Venlighed
Sikkerhed
Omgivelser
At være en del af…
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Hvad fremmer motivation kortvarigt:
Pisk eller gulerod
Konkurrence
Mål der er målbare
Løn
Hvad fremmer motivation længerevarende:
Anerkendelse
Personlig vækst
Autonomitet
Mening og mestring
At være en del af
Motivations dræbere:
Frygt for at fejle
Uretfærdighed
Dårlige kolleger
Dårlig ledelse
Bureaukrati
Nu kan vi jo hver især kigge på disse punkter, og finder ud af, om vi
hver især er gode til, at fremme motivationen eller om vi ødelægger
den? sommetider er det nemmere, at se på hvad andre gør i den retning, men der hvor man kan være med til, at skabe en bedre verden,
er der hvor vi kigger indad og spørger sig selv : Hvad kan jeg mon
gøre bedre ?
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For et stykke tid siden var jeg til et arrangement hvor målene var
formuleret med ”Deltagerne skal….” det kunne jeg godt mærke,
at det virkede ikke fremmende på min lyst til, at være aktiv - og
kunne så godt tænke mig, at målene var skrevet mere inviterende og fremmende. Sådanne små forskelle i sproget lærer vi igennem kommunikologien på Kærvang, og vi bestræber os på, at
arbejde hen imod det givende - når der står skal i et mål kommer
jeg til, at have for meget følelsen af pisk. J måske er jeg bare lidt
overfølsom.
Nu foråret er kommet så er det også blevet tid til at fange hornfisk. Min egen mand har fanget en del, og han er bare rigtig god
til skære dem i fileter, og så elsker jeg at få dem til aftensmad pandestegte med persille sovs til - og det har jeg faktisk lige bestilt til vores aftensmad i dag - og endnu bedre bliver det når vi
kan få nye kartofler til.
Og så har vi jo haft en dejlig forårsfest - den blev holdt i redskabs
skuret. Der skal lyde en stor tak til Kærvangs venner for at de
sponsorerede musikken - der blev danset meget - og vore onsdags musikere var inviteret til at sidde med til bords denne aften
- altså holde fri - nyde maden og så fik vi osse et par danse med
dem - dejligt
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I sidste uge havde jeg besøg af et par sygeplejersker fra en sygehus
afdeling, de ville gerne høre lidt til hvordan de kunne skabe de
bedste oplevelser, for en person med demens der blev indlagt på
medicinsk afdeling. Vi snakkede løst og fast herom, og jeg fandt en
gammel artikel frem fra dengang jeg var sygehus sygeplejerske,
om hvor en kvinde med svær demens ved hjælp af god sygepleje
rettede sig fysisk og psykisk, og kunne komme hjem i eget hjem
igen.
Ja mere end 40 år som sygeplejerske har givet mange oplevelser mange glædes jeg over, og selvfølgelig er der også enkelte jeg
græmmes over, men heldigvis også fik lært noget af. Engang imellem ønsker jeg sådan, at de unge kan lære af mine erfaringer, men
den største læring sker ved egne erfaringer.
For længe siden søgte vi special sektorens Arbejdsmiljø pulje, og
nu forlyder det at vi bliver bevilliget et hegn ud mod Fjorden - det
glæder vi os meget til.
Så er min side kvote vist brugt og Lisbeth kan straks i morgen
komme i gang med at få trykt og sendt Kærnyt.
I ønskes alle en god forsommer - der bliver lige et blad mere inden
det bliver sommerferie

Bedste hilsner

Inger Marie Andersen
Bosteds leder Kærvang
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Tur til bageri løbet
Vi tog afsted til bageriløbet kl. 10.30.
Hvor vi gik op til bageren på grusvej,
hvor vi fik deltagernumre, og der var
over 1000 tilmeldte.

Vi talte ned fra 10 og løbet var
sat igang. På ruten var der sat
boder op med diverse kager og
brød, som vi kunne tage smags
prøver af.
Da vi kom i mål kun
ne vi få noget brød på vores start
nummer og så gik vi hjem.
Vi var hjemme kl. 13 på Kærvang, hvor
vi fik brødet til eftermiddagskaffen.
Skrevet af Ulla og Ivar
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Tur til Ivars sommerhus
Vi tog afsted med Kærvangs bus kl. 12.30 til Vorupør. Vi tog ned
på stranden og gik en tur, hvor de friske fik sig en dukkert i havet.
Imens så nogle på butikker og andre gik på café, hvor de fik en sodavand og is.

Herefter tog vi sammen
ud i Ivars sommerhus,
hvor vi fik eftermiddagskaffe og drømmekage,
som Ivar havde bagt.
Det var rigtig hyggeligt.
Vi var hjemme på Kærvang igen kl. 15.30.
Skrevet af Natasja og Ivar.
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12. juni 2019 Fælles gudstjeneste i Nykb. Kirke kl. 14.30
Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset. (Brugerstyret)
Danse café, Kærvang Fjorden, hver onsdag kl.19.00
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