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Forårsfest
den 15. maj kl. 17.00—21.30 for
beboerne på Kærvang.

Festen finder sted i garagen ved Fjorden
Hvor der serveres velkomst drik, godt mad og kaffe.

Årets taler er Henning Sørensen, Socialudvalgsformand
Morsø Kommune.
MD Duro spiller denne aften
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Vi gratulerer med fødselsdagene i maj 19.

Sine

Mari a
Anja
Lucy

03.05

03.05
09.05
27.05
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Farvel og tak for indsatsen til
Cecilie
Velkommen til
Lone
Ole
Beboernyt
Bodil sov stille ind den 1. april 2019. Bodil tog et smukt og
fredfyldt afsked med livet, med hendes datter ved sin side.
Velkommen
Til Esther som er flyttet ind på 1. sal v/Fjorden.
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Åbent hus hos Geisler
d. 23/03-19

Poul, Ivar, Eva og Sara fra Kærvang midtbyen, tog på lørdagstur ud
for at se fabrikken Geisler.
Vi var så heldige at vi kunne komme
på en guidet rundtur for at se fabrikken.
Her så vi hvordan de producerede
laminat bordplader samt granit og
massivtræ bordplader. Det var en
stor fabrik og rundvisningen tog næsten en time.
Geisler havde sørget for mad og
drikke til alle de besøgende, hvilket
vi nød godt af. De havde desuden
sørget for en robot, der kunne skænke fadøl. ;-)
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Påskefrokost
En dejlig påskefrokost med hygge og dejlig mad
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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;
En beboer åbnede skabet på gangen og sagde; ”Jeg
kigger i skabet - -og der sprang ikke nogen ud”.

To beboere og jeg sidder og spiller 500 ude i nichen.
En af beboerne spørger pludselig, om hun må give mig en gave ?
”Det lyder da sødt. Men det kommer lidt an på, hvad det er – om jeg må
modtage gaven”
Beboeren løber hurtigt ind i sin lejlighed og vender tilbage.
”Det er denne flaske med creme. Det er mod rynker. Jeg har jo ingen
rynker selv, men jeg tænkte, om ikke du vil have den”
Ha, ha. Hun har i hvert fald synet i orden. Jeg svarer, at det er virkelig
sødt af dig. Men reglerne er, at medarbejdere ikke må modtage gaver fra
beboerne. Men hvor er det sødt af dig, at tænke på mig.
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Pedelhjælp
Dejligt med hjælp når vores pedel ikke er til stede—Brian står
meget tidlig op, for at hejse flag for beboerne og når der skal
flagres for personalet.

Tak for det Brian

Min tur til Varde
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Vi startede
fra Kærvang, Fjorden ca. kl. 09.00 og kørte til Varde. Vi havde sodavand, slik og lidt penge med.

I Varde besøgte vi først McDonalds og gik en tur på gågaden. I
en af butikkerne købte jeg to par bukser. Vi osede også i andre
butikker.
Hanne besøgte/så huset hvor hun er vokset op, hvor den nuværende ejer var sød, at vise rundt. Lejehuset, som stadig står der,
har Hanne selv være med til, at bygge, og kan fortælle, at i en
periode har haft kaniner i huset.
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Hanne besøgte også Kirken i Varde hvor hun er konfirmeret.

Hannes tur gik også til Tarm hvor hun fandt hendes onkels tidligere butik.
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Hanne fandt også hvor hendes bedstemor og mormors huse befandt sig i byen.

Bedstemor

mormor

Og bagefter besøgte vi min far og hans kæreste Edith. Der fik vi
eftermiddagskaffe og dejlig kage inden vi kørte hjem til Mors.
Vi synes begge, at vi havde haft en dejlig tur.
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Sælges;
1

High—hat med stativ

1

Lilletromme med stativ

2

Sæt trommestikker

1

Sæt svirvler

Pris 1000,-

Henvendelse til
Hanne S. Pedersen, Strandparken 82
7900 Nykøbing
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Med en fantastisk indledning til forår, blev det alligevel rigtig koldt igen og nu lyder det til i vejrudsigten der kommer næsten sommerlig varme. Ja,
i dag er det 15.april,så jeg
er virkelig tidligt på den
af den simple årsag at jeg
har noget restferie som
afholdes efter påske 
Sidste år besluttede vi sammen med den geronto-psykiatriske afdeling
N4 i Brønderslev, at gå med i et projekt, som skulle styrke afdelingens indsats til mennesker med demens, og den viden og erfaring de
fik under indlæggelsen, skulle så gerne følge med ud på deres bosted,
når de blev udskrevet. Der blev søgt en del penge i sundhedsstyrelsen,
og det blev i efteråret godkendt, at vi sammen fik pengene. De penge
Kærvang får, dækker udgifter til de vikarer der skal ind, mens vi bliver undervist i deres beskrivelsesmåde, og så skal vi sætte deres oplysninger ind i vore forskellige dokumenter. I projektet ligger også, at
vi skal besøge borgeren inden han udskrives, og at vi sammen med
afdelingen skal holde en video konference 4-6 uger efter udskrivelsen,
så vi kan dele vores fælles erfaring, og hver især blive klogere. Det er
spændende og hvor er det dejligt, at afdelingen oppe i Brønderslev
allerførst tænker, at vi skal finde ud af den gode kontakt, før der overvejes om der skal gives nerve medicin (psykofarmaka). Vi glæder os
til at blive klogere sammen.
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Her i vinters gik det op for mig, at der
ville blive 10x undervisning i dans, i
Nors, jeg skyndte mig at melde os til,
og nu har vi 8 onsdage danset på livet
løs. Det er en herlig form for motion,
vi kommer altid glade hjem derfra.
Heldigvis er det et begrænset program
vi kommer igennem - hovedvægten er
lagt på cha-cha-cha og vals, så det er
ganske få nye trin vi får lært hver
gang, det er rart.
At arbejde i social psykiatrien kræver en del uddannelse og læren af
hinanden. I region Nordjylland har vi derfor besluttet, at lave et fire
dage langt introduktions kursus for nyansatte, i de ting vi arbejder ud
fra i social psykiatrien. Det er en god ting. Vi håber også, at få gennemført, at alle nyansatte kommer på en 1-dags kursus i dokumentation, idet det kan virke uoverskueligt og svært, at komme i gang med,
og det kan være svært i en travl hverdag, at nå at få den nye oplært fra
”bunden” af. I dag er der store krav om, at vores indsats skal dokumenteres, og at diverse tilladelser er på plads, så det vil være kærkomment, hvis også dette kunne lade sig gøre.
I tiden har vi 2 pædagogstuderende fra Århus på besøg, de skal skrives deres afsluttende opgave her, vi er stolte af, at de specielt har ønsket, at komme på Kærvang.
Så vil jeg indstille skriveriet for denne gang - der er jo kun gået 14
dage siden sidste udgave, så der er ikke seat så meget jeg kan skrive
om her.
Jeg vil hermed ønske jer alle et rigtig godt forår
Bedste hilsner

Inger Marie Andersen
Bostedsleder Kærvang
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Film i Café Kærvang
Onsdag d. 17. april var jo sidste hverdag inden påske – og det
sku´ fejres.
Vi havde derfor arrangeret ”hjemmebiograf” i Café Kærvang. Filmen vi så var
Bohemian Rhapsody
Filmen om Freddie Mercury og Queen.
Heldigvis var der flere, som havde lyst til at se den – og for et par
stykkers vedkommende var det et dejligt gensyn. Det var både
beboere fra Kærvang Fjorden, Midtbyen og Caféen som fik oplevelsen.
Vi havde flyttet lidt rundt på møblementet så der var bedre plads
til alle.
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Med til biograf-tur hører selvfølgelig også popcorn – så det
fik vi også lavet i mikroovnen.
Efter filmen var alle enige om at den var go´- og masser af
dejlig musik var der jo også i den.
En hyggelig måde at gå til påske på.
Har du et forslag til en film, som vi kan gentage succesen
med vil vi gerne opfordre dig til at gi´ os et praj – så vil vi se
om vi kan fremskaffe den.
Herman og Lone (Café Kærvang)

TROEN OG HÅBET
Pessimisterne
er dog
de reneste tåber –
de tror
på det modsatte af,
hvad de håber.
Nej, de optimister,
som livet
beror på,
er dem,
som tør håbe
på noget, de tror på.
Peit Hein
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Aftentur
Den 17. april tog vi en lille spontan aftentur ud i det dejlige forårsvejr. Turen
gik først til havet, hvor vi blev blæst godt i gennem i Vorupør.

Efterfølgende gik turen til Thisted hvor vi spiste aftensmad på Mac Donalds.
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Der var højt humør hele turen
og vi fik snakket, og grint en
masse.

Per fortalte lastbil historier på bagsædet, og var på udkig efter flotte
kvinder.

Tak for en dejlig aften
hilsen Mille
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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
15.05.19 Forårsfest
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