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Julehygge og Julemarked
På Kærvang, Fjorden
Torsdag den 28. november 2019
Kl. 13.30-15.30
Hvor vi hygger, synger, spiser æbleskiver og gløgg

Alle er hjertelig velkomne
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Vi gratulerer med
Fødselsdagene i November 19.

Reinhardt 01.11
Michael F. 10.11

Elisabet
Bente
Lisbeth Y
Helle M
Hanne HP
Rasmus
Jacob K
Kami

08.11
09.11
10.11
13.11
19.11
22.11
22.11
30.11
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Velkommen til
Marian

Fjorden, stuen

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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En hilsen og tak fra Anette
1000 tak for 4 gode år! Det har været en MEGET oplevelsesrig og lærings rejse for mig. Så STOR tak til jer, som bor
på kærvang og til mine kollegaer.
Jeg glæder mig til, at kunne få mere tid til mine 4 børnebørn. Får om kort tid en søn, svigerdatter og deres lille nyt
datter (6 mdr) hjem fra Grønland, for at bo her i Danmark.
Så behøver jeg ikke at rejse til det skønne Grønland for, at
besøge dem.
Jeg har også en stor have, som jeg glæder mig til at få mere
tid til at passe.
Jeg ønsker jeg alle det bedste fremover
Hilsen
Anette
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Og det var Danmark
Landskamp i Midtbyen

Lørdag d. 12/10 havde vi fodbold aften her i Midtbyen. Vi hyg
gede os med Pizza og sodavand. Ivar og Thomas havde bagt
boller og snegle til aftens kaffen.
Alle så fodbold, og det endte heldigvis godt med en sejr på 1-0
til Danmark.
Enkelte gik så meget op i landskampen !! så vi andre fik nogle
gode grin.
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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;

Fjanteloven
1.

Du skal tro, at din dag bliver skæg

2.

Du skal tro, at du kommer til at grine

3.

Du skal tro, at andre synes, du er sjov

4.

Du skal tro, at det nytter noget at more sig

5.

Du skal tro, verden bliver bedre, hvis vi griner lidt mere

6.

Du skal tro, at glade mennesker lever længere

7.

Du skal tro, humor er fuld af kærlighed

8.

Du må godt le ad andre, bare du også ler ad dig selv

9.

Du må godet brække dig af grin, hvis du blot selv tørrer op
bagefter

10.

Du skal tage humor alvorligt
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Dansk film aften i Midtbyen.

Søndag d. 13/10 holdt vi igen en dansk filmaften.

Denne gang så vi Soldaterkammerater på efterårs manøvre.
Vi hyggede os med minderne af dessert fra gamle dage. Henkogte frugter med flødeskum og råcreme.
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Abdi som Pizzabager
Adbi var pizza bager, og fik i løbet af ingen tid lavet 8 lækre
pizzaere til aftens menu.
Flere af beboere var med til, at skære grønt, og putte fyld på.
De var forinden blevet enige om, hvad de kunne tænke sig på
hver enkelt pizza.
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Tøserne på tur
til Bilka
Vi havde en super hyggelig tur til Bilka i Holstebro. Vi kørte sidst
på eftermiddagen og fik fyldt bussen op.
Turen blev brugt på en masse snak, grin og fortælleringer fra lokal
områderne vi kørte igennem.
Da vi ankom til Holstebro spiste vi først på en burger restaurant,
hvor vi fik store burger menuer, og lækker milkshake til. Ingen gik
sultne derfra.
Herefter blev det handlet til den store guld medalje.
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Æbletur
Søndag d. 29/9-19 drog Ivar, Elin og Helle til Roslev Frugtplantage.
Der var utrolig mange æbler og pærer. Der var godt blævret, og vi
havde selvfølgelig ikke taget højde for, så vi fik både våde sko og
strømper.
Vi købte en pose blandede æbler og pærer til fælles brug, nogle æbler
blev lavet til mos, og andre er blevet spist rå.
Jeg købte også frugt til mig selv. Det var ikke dyrt, og der var lange
alléer med frugt i massevis. Det var en rigtig god tur, som varmt kan
anbefales. Dog skal man lige huske gummistøvlerne.
Elin, Iver og Helle
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Søndagstur

Disse tre dejlige piger Esther, Kathrine og Tina er på søndagstur i området omkring Kærvang. En rigtig dejlig tur som de alle tre nød.

Pigerne nød også vores
fine nye æbletræ
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Kære Læsere af Kærnyt
Sikke en våd måned vi har haft - her i denne uge, har der været tørvejr en del af tiden, og det har været fantastisk smukke solopgange
hen over fjorden - dejlige smukke oplevelser, som er værd at nyde.
Det er nu rart, at Kærnyt først udgives først i en måned i stedet for
sidst, der var jo så meget der skulle gøres færdig til den 1., nu har vi
lidt mere luft til at lave bladet.
1.oktober startede de to nye afdelingsledere - det har været en fornøjelse, at tage imod dem og give dem introduktion - og der er meget
de skal lære om Kærvang endnu, men heldigvis er min fornemmelse
også, at vi kan lære meget af dem - og det giver en god gensidighed.
Jeg tror alle glæder sig til, at de kan ”passe” hver deres afdeling.
I efterårsferien havde jeg fornøjelsen af at være på arbejde, og glædede mig over at der blev planlagt en svampetur i ”min baghave”:
National park Thy, og her kunne jeg vise vejen, til masser af svampe, og det lykkedes at finde : Kantareller, tragtkantareller, ametyster
og pig svampe - og det forlød, at de alle smagte godt. Jeg kan anbefale følgende tilberedning: godt med smør på panden, riste svampene, tilsætte salt, peber, fint skåret hokeido og grønkål og dernæst et
par fed hvidløg og sluttelig fløde, men det kan spises uden der er
tilsat fløde - som tilbehør til aftens maden eller på en skive brød.
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En gang imellem trænger jeg til, at få fyldt fagligt på, derfor
havde jeg bevilliget mig en temadag, hvor emnet var skam og
skyld. Det var en meget givende dag, og jeg skal altså have læst
mere på lektien for, at kunne skrive nogle bevingede ord om
emnet. Selv om jeg vel egentlig godt vidste det, blev det meget
tydeligt, at de mønstre vi får lagt ind som barn bliver ved med,
at styre os, indtil vi som voksne får hjælp til at slippe de begrænsende mønstre. Jo der var meget at tænke over på vejen
hjem.
Kærvang har siden starten af nullerne arbejdet med, at mennesker med demens ikke skulle have nervemedicin, fordi det tager
mange af borgerens ressourcer. Vi udviklede et skema til registrering heraf, og i næste uge kommer der en praktikant, som
skal hjælpe os med at drage konklusioner ud af disse skemaer.
Det er jeg meget spændt på og jeg håber meget på at det senere
kan vække socialstyrelsens interesse så endnu flere mennesker
kan få gavn af denne viden. Ind imellem er jeg så heldig jeg bliver bedt om at holde foredrag herom, og det er så spændende at
møde andre kulturer og mærke deres interesse for at lære om
dette.
Vi har kreative folk i de forskellige køkkener på Kærvang - forleden vi havde møde med forplejning blev der serveret de lækreste boller - der var masser af rødbeder i dem, så de blev næsten lyserøde,
og straks blev de døbt ”Støt brysterne
boller” - selvfølgelig inspiration fra
farven og knæk cancer kampagnen i
disse dage 
Min chef har givet lektier for, vi fik i hvert fald udleveret bogen
”Stof til eftertanker” på et møde, og langt om længe har jeg fået
mig tygget igennem den. Den handler om hvordan man kan forholde sig til rusmiddelbrug, og det i respekt for selvbestemmelsesretten og, at det kan være SÅ svært at slippe et overforbrug.
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Bogen stiller mange spørgsmål til forfatternes egen praksis og
giver anledning til mange overvejelser hos dem selv - og ja osse
mig. Engang håbede jeg på, at jeg kunne bestemme at en borger
holdt op med eksempelvis at drikke, men jeg kunne det jo ikke
…Jeg blev gennem læsning af bogen bekræftet i, at det vil være
en bedre hjælp at støtte borgeren i at kontrollere dernæst måske
at minimere et forbrug, end at ”smide folk ud”.
Indimellem hører jeg lydbøger - og oftest er det skønlitterære
bøger. Det er underholdende og spændende. Engang lærte en
vis psykiater mig ”Læs bøger - selv de mest banale romaner
beskriver personligheder - at få kendskab til mange forskellige
personligheder giver større opmærksomhed på, at alle mennesker ER forskellige og har et forskelligt syn på omverden” det
kom jeg til at tænke på, på vej hjem i går da vi i kommunikologi undervisningen havde arbejdet med antagelser og hvordan
man kan komme til, at dømme andre mennesker ud fra egne
antagelser, og jeg tror vi havde stor enighed om altid, at møde
et andet menneske undersøgende i stedet for, at dømme dem ud
fra ens egen snævre syn på omverden …….. det vil jeg gerne
bestræbe mig på - i hvert fald 
Der sniger sig ind imellem også en fagbog ind, forleden sagde
en god ven ”tag nu og læs ”Gaven i maven”” og den har jeg nu
hørt - den er lidt spændende - faldt fin i tråd med det jeg hørte
om skam og skyld…..
Lige om lidt er jeg på vej til min søsters 40 års jubilæum - for
år tilbage havde min bror det, for 4 år siden havde jeg det og til
foråret har min lille søster det - så vi må vel sige, at mine forældre har formået at indgyde en vis stabilitet og evner til, at holde
af, holde ud, holde til, holde ved - og tiden vil vise om vi hver
især også formår at holde op    for alle arbejder vi endnu………..
Må I nu alle have et rigtig dejligt efterår - og pludselig er vi i
vinteren
Med venlig hilsen

Inger Marie Andersen
Leder - bostedet Kærvang
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Svampetur
På brugerrådsmødet d. 10. oktober faldt snakken på en svampetur.
Sine ville rigtig gerne afsted og der blev handlet hurtigt. Inger
Marie ville rigtig gerne være guide på en tur ugen efter hvis der
var flere, som havde lyst til at komme med.
Heldigvis fik vi samlet tilsagn fra en lille flok – og tirsdag d. 15.
drog vi mod Thy. Vi var 7 forventningsfulde og glade mennesker
som mødtes med Inger Marie på P-pladsen ved Tved Kirke.
Vejret var fint og vi fik en rigtig go´ tur i skoven. Og der var faktisk rimelig mange svampe så vi fik plukket en del.
Der var også et par stykker som samlede materialer ind til en kreativ dag. Og i kirken var der musik som også kunne nydes. En
gåtur på kirkegården er også en dejlig oplevelse. Der er en dejlig
ro.
Tilbage ved kirken gennemgik Inger Marie kurvenes indhold så vi
var sikre på, at det vi fik med hjem var spiselige svampe som ingen blev syge af.
De forskellige afdelinger lavede forskelligt med svampene. Et
sted blev det til en svampesovs et andet sted en svampestuvning
på et stykke brød.
Det var rigtig dejligt både med turen
i skoven, men også smagsoplevelsen
bagefter.
Lindy og Lone (Café Kærvang)
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Referat Brugerrådsmøde
Torsdag d. 10.10.2019 kl. 13.30-14.30
Mødelokale 1 Kærvang Fjorden

Tilstede: Nouraini, Ivar, Herman, Elin, Sine, Hanne,
Helle-Julie, IMA og Lone
Referent: Lone - sammen med? Elin
Godkendelse af referat fra sidst Ok
Godkendelse af dagsorden
Hvem har lyst til at være med i Kærvangs Venner
som beboerrepræsentant under punktet Kærvangs
Venner
Frivilligheds koordinator Meghane Mikkelsen kommer og fortæller om at man kan få en frivillig som
bisidder. Meghane var desværre blevet syg – punktet
udsættes til et senere møde
Gensidig orientering:
Arrangement med seksualvejleder Helle K. Frandsen
– Lone fortæller hvad der er sket siden sidste møde
Helle kommer d. 24/10 kl. 13 – der vil være mulighed
for individuelle samtaler efter Helles oplæg.
Muslinge turen - hvad var det gode ved turen ?
En go´ tur. Det var dog koldt. Der var en del, som ikke havde lyst til at smage, men enkelte syntes de
smagte rigtig godt. Måske kan vi ta´ afsted igen på et
tidspunkt og så også få en sejltur ved den lejlighed.
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Har der været svampe ture ?
Ingen svampeture i år, endnu. Vi skal være helt sikre
på hvilke vi kan spise med sindsro. Sine, Elin og Ivar
spørger deres naboer om der er stemning for en tur
tirsdag i næste uge (15/10). Mødes med IMA ved Tved
Kirke kl. 12.45 Kører fra Nykøbing kl. 12.00

Der har været ønske om frilufts ture - hvad er det gode
ved dem? Vi talte om at bruge bål stedet på Kærvang
Fjorden? Skal der aftales nogle bål-møder?
Der har været grillet, men ikke lavet mad over bål.
Der foretrækkes en juleindkøbstur til et storcenter.
Lone arrangerer.
Årets høstfest på Kærvang: Hvordan gik det ?

Fin fest, lidt knap med pladsen. Næste gang skulle det
gerne være på Sundhedshuset når vi holder fest.
Ønsker til Kærvangs Venner:
Midtbyen 1. – 2. sal ville gerne ha´ et fuglebad i granit.
Er det indkøbt ?
Intet fuglebad købt endnu. Ivar snakker med Anne Berit eller Bente om at få det købt.
Hvordan har mødet været?
Enighed om at det har været et fint møde.
Næste møde er den 9.12. kl 10.30 - emner til mødet?
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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset. (pause i juli)
Danse café, Kærvang Fjorden, hver onsdag kl.19.00
28.11.19
26.11.19
28.11.19
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

Julehygge m/bod v/fjorden kl 13.30
Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden
Julehygge
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
7900 Nykøbing M.
Tlf. 9764 5120

