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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

Indholdsfortegnelse:
Annette og Sidsel
Tillykke
Personale- og beboernyt
Høstffest
Sjove kommentar og krocket
Seksualvejleder
Messe i Viborg
Karaoke aften
Muslingetur til Sillerslev
Lederhjørnet
Sørens fødselsdag
Kommende arrangementer

3
4
5
6-7
8
9
10
11
12-13
14-18
19
20

3

Afsked med Annette og Sidsel
Annette og Sidsel har opsagt deres stillinger på Kærvang for, at gå på
efterløn og pension. Sidste aften de begge var på arbejde sammen,
planlagde ledelse og medarbejdere på Kærvang surpricekaffe med lagkage, en tale fra Inger Marie og en lille gave, som tak for deres store
indsats på Kærvang.
Vi vil savne jer begge! Ønsker jer
den bedste fremtid.

En hilsen fra Sidsel
1000 tak for 7 fantastiske år på
Kærvang. Tak til både dem som
bor her, og dem som arbejder her.
Jeg har lært SÅ meget og er sikker
på, at det vil komme mig til gavn,
når jeg nu skal til at bruge min phd
( pensionist hele dagen ).
Tak for
den tillid I
har vist mig ved, at lukke mig ind i Jeres liv.
Nu håber jeg bare, at min magelighed ikke vil
tage overhånd; men så vil rastløsheden nok
stikke hovedet frem.
Pas godt på Jer selv og hinanden.
Sidsel
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Vi gratulerer med
Fødselsdagene i oktober 19.
Elin
Johnny B

Susanne
Lisbeth
Helle H
Kirsten
Julie
Anette
Vigge
Lene R
Ruth

02.10
05.10

01.10
08.10
10.10
14.10
15.10
20.10
24.10
26.10
27.10
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Velkommen til
Susanne
Mia
Farvel til
Camilla

Rigtig hjertelig velkommen til beboer-

ne

Nuraini og Thomas som begge bor i Kærvang
Midtbyen.
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Høstfesten den 12. september

Udover de gængse helligdage som kalenderen byder på, har vi
på Kærvang et par stykker mere. En af dem er høstfesten som i
år blev afviklet torsdag den 12. september.
Vanen tro starter forberedelserne i grupperne. I år skulle vi fra
Caféen købe duge og servietter. Det passede vi ind så vi kunne
køre forbi efter det på en af vore torsdags-køreture.
På selve dagen for høstfesten startede vi med at dække bordene
lige over middag. Der var heldigvis flere som havde lyst til at
hjælpe. Bordene blev rigtig flotte med de fine blomster, som der
også var go´hjælp til at stille an. Det var besluttet at festen skulle afholdes i mødelokalet på Kærvang Fjorden. Vi er meget glade for lokaliteterne derude, men det er ved sådanne lejligheder
vi kan blive lidt nostalgiske og savne ”det gamle Kærvang” på
Tranevej med det store indgangsparti hvor der var dejlig meget
plads til fester. I år var der ikke meget plads ved bordene, men
heldigvis var vi alle i godt selskab, så det gik.
Ude i grupperne var der travlhed med at lave salat og ellers blev
der lavet mad til den store guldmedalje. En go´ gang flæskesteg
med kartofler og brun sovs kan de fleste li´. Og veltillavet var
det, som altid.

Go stemning både på dansegulvet og i køkkenet
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Desserten var is med chokoladekage – som også var hjemmebagt i de
forskellige grupper. Og kaffe fik vi selvfølgelig også.
Men før desserten havde Pia Storm holdt en dejlig høsttale. Det er
dejligt at stifte nærmere bekendtskab med lokale, som kan berette lidt
forskelligt ved sådanne lejligheder.
Der var salg af amerikansk lotteri til fordel for Kærvangs Venner.
Lodderne fik hurtigt ben at gå på og de fine gevinster blev godt modtaget af de heldige vindere.
Det hele blev krydret med diverse fællessang til dejlig musik fra Gerhard Mark. Han er altid go´ til at skabe en rigtig dejlig stemning med
sin musik. Og efter maden fik vi flyttet et par borde så der var plads
til en svingom.
Alt i alt endnu en dejlig fest på Kærvang.
Herman og Lone (Café Kærvang)
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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;
At lægge noget bag sig i livet, betyder ikke, at man glemmer
det. Det betyder blot, at man accepterer, hvad der er hændt
og lever videre.
What is the difference between ”I like you” and ”I love
yor”? Beautifully answered by Buddha: When yor like a
flower, you just pluck it. But when yor love a flower, you
water it daily. On
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Seksualvejleder
Der har været en snak på Brugerrådsmøderne om et besøg af en
seksualvejleder – Helle Klitgård Frandsen fra Bostedet Aars har
uddannelsen og efter en del skriveri frem og tilbage har vi sammen
fundet en dato hvor hun kommer til os. Hun kommer
Torsdag d. 24. oktober
Meningen er, at hun vil lave et meget kort oplæg og derefter er det
muligt for den enkelte beboer at få en snak 1:1 med hende.

t
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Messe i Viborg
Den 7. september 2019 kørte bussen til Viborg, med beboere fra
Kærvang Fjorden 1.sal.
De besøgte et håndværker messe—der var meget at se på.
På vejen hjemad gik turen forbi et spisested—hvor alle hyggede sig.
En rigtig god dag for alle.
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Karaoke aften
På 1. sal
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Muslingetur til Sillerslev

Torsdag den 5. september havde vi arrangeret en tur til Sillerslev. Vi
var 2 busser afsted – dejligt der var så mange, som havde lyst at deltage.
Via Anne Berit havde vi fået kontakt til
Torben, som arbejder med opdræt af linemuslinger. Han tog imod os på havnen i
Sillerslev.
Her fortalte han om sit arbejde: Muslingelarverne bliver fisket op af fjorden – og det
er kun i en meget kort periode det kan lykkes – det skal jo være inden de sætter sig
fast på noget. Så det er vigtigt at være vågen og følge med i udviklingen. Det gælder så om at få larverne til at sætte sig fast
på de ”liner” som fiskerne har. Linerne –
som i virkeligheden er brede bændler kommer i lange ”poser” af bomuld sammen
med larverne. ”Bomuldsposerne” rådner
med tiden væk i vandet, men da sidder
muslingerne jo fast på linerne.
Når larverne har vokset sig lidt større hentes linerne ind – og de små muslinger ”puttes” i nogle strømpelignende net – her kan de vokse sig store og lækre og er lige til at ”samle
ind” når de har den rette størrelse.
Muslingerne er meget vigtige at have i Limfjorden da de renser vandet og modvirker iltsvind.
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Det var spændende at høre om
fiskeriet og vi var heldige at få
en go´ spand muslinger med
hjem. De blev kogt og mange
nød at få lækkerier til aften.
Tak til Torben for go´ oplysning om muslingerne og tak til
alle deltagere.

Herman og Lone (Café Kærvang)

Vibeke, Hanne og Tina laver kokos-karamel kugler
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Kære Læsere af Kærnyt
Nu er det blevet rigtig efterår - der har været megen regn og blæst,
og det giver mulighed for hygge i stearinlysets skær 
Siden sidst har vi haft en herlig høstfest - der var en del gæster, så vi
vovede at lave amerikansk lotteri og det gav 800 kr til Kærvangs
venner. Der var gode præmier, som Mary og Heine Andersen, har
været så flittige med at samle ind, og selv jeg havde held i spillet.
Maden var god, blev serveret på fade, for pladsen var for trang til
buffet - Gerhard Mark spillede
op til dans og der var overraskende mange der dansede på
livet løs, det var så dejligt. Jeg
havde glemt min balkjole til
festen, så jeg måtte optræde i
jakke sættet  Aftenens høst
taler var Pia Storm kommunalbestyrelsesmedlem i Morsø
Kommue - og det blev en god
tale med passende længde og
hyggeligt indhold - vi siger tak
for det. Det er dejligt at øens
politikere stiller op til at holde en tale, og så fik jeg også lige lejlighed til at vise Kærvang Fjorden frem endnu engang.
Her i efteråret har jeg fået lokket manden med til dans - en herlig
måde at få motion på - i år øver vi tango og Jive - jo jo I kan tro træbenene bliver svunget  jeg er bare ikke sikker på, at vi kommer til
at optræde med det, men sjovt er det at lære.
I behandlingspsykiatrien arbejdes der intenst med at få indført
”Patientens team”. Det er bare rigtig godt, at alle der er omkring borgeren bliver inviteret ind til et samarbejde, så alle gode kræfter kan
samles mhp, at trække på samme hammel - når borgeren skal støttes,
og skal komme sig mest muligt. Jeg er inviteret til at deltage i møder
sammen med psykiatrien i Thisted og Morsø kommune, hvor vi
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gerne skal lære af de forløb, hvor vi ikke er lykkedes med, at stå
sammen om og i indsatsen til borgeren.
Jeg synes, vi har et ”tilsyns efterår”. I sidste uge havde vi uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet, det gik fint - vi fik en vejledning
om løft, og besked på at flytte nogle tunge emner. De kommer
så igen den 25.10. hvor de skal snakke med medarbejderne på
Fjorden, og igen den 29.10. hvor de skal snakke med ledergruppen. På mandag kommer social tilsynet på besøg, og i november
kommer både arbejds- og social tilsyn, hvor vi skal snakke om,
det der kan være svært håndtere ret i fht de to tilsyns rammer.
Social tilsynet har meget fokus på borgerens vinkel, at deres
selvbestemmelses ret bliver respekteret (og at vi er dygtige nok
til at støtte) og arbejdstilsynet har fokus på at der skal være et
godt og sikkert arbejdsmiljø. Sådan en ”simpel” ting som rygning er et dilemma, borgeren har ret til at ryge i egen lejlighed,
og medarbejderne må ikke udsættes for røg……og det skal vi
hjælpes ad med at navigere i. Når disse tilsyn er ovre er det faktisk jul 
Her 1.10. 2019 starter der to nye afdelingsledere på Kærvang
Fjorden. Inge på 1.sal og Bente i stuen har af private årsager
besluttet sig for at stoppe som ledere - det er jeg ret ked af - Inge rejser fra Kærvang med et ønske om deltids arbejde, så her
siger vi farvel og lykke til. Bente er vi heldige at beholde på
Kærvang, hun flytter i Midtbyen som daglig ansvarlig sygeplejerske, det er vi glade og taknemmelige for, så hun ønskes osse
lykke til hjemme på Kærvang.
1.10. starter der som sagt to nye:
Fjorden Stuen: Pædagog Susanne
Olander, fra Thy
Fjorden 1.sal : sygeplejerske og kriminolog Mia Schneefeldt fra Mors
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De har begge ledelses erfaring og erfaring med psykiatri/
socialpsykiatri. Jeg hilser dem velkommen og vil glæde mig til
samarbejdet med dem, og er spændt på hvilken udvikling de vil
invitere til på Kærvang, for tingene bliver jo anderledes når det
er andre mennesker. Jeg håber de to unge mennesker vil præsentere sig selv i et af de kommende numre af Kærnyt.
De starter med at være i introduktion til hele Kærvang det meste af den første måned, så de har viden og forstand til at være
med til at lede Kærvang som en helhed.
Det var meget overraskende, at vi fik 16 ansøgninger til stillingerne, heraf kunne 12 ”bruges” - Kærvang har jo før lært nogle
uerfarne ledere op i ledelse. Der var 4 ansøgere, som både havde ledelses erfaring og erfaring fra social psykiatri. De kom til
samtale, og kunne såmænd have været brugt alle 4, men vi måtte jo vælge. Ansættelses udvalgets vurdering var samstemmende, og heldigvis endte det med vi ”fik hinanden”, så håber jeg
det bliver lykkeligt for alle parter.
Jeg har tidligere skrevet om, at organiseringen i Special sektoren er blevet ændret, det har selvfølgelig haft afsmittende virkning på Kærvang, og MANGE brikker i spillet Kærvang har
skullet lægges om - og ligesom de var på plads - ja så skete der
ting som gjorde at de måtte lægges om på ny, og det tager tid
hver gang, at tingene falder ret på plads. Områdechefen har nu
fået en AC-fuldmægtig som en hjælpende hånd, og hun skal
blandt andet være med til det praktiske i planlægningen af den
fælles udvikling i Region Nordjyllands Socialpsykiatri. Det bliver spændende - jeg er jo på Kærvang i mit 29. år, og synes altid vi har haft travlt med udvikling til, at blive dygtigere og
dygtigere så derfor tror jeg ikke jeg er gået i stå,??? selv om jeg
har været her så længe, måske andre har en anden mening
….NÅ men tilbage til Vigga, som hun hedder - hende glæder
jeg meget til at arbejde sammen med, og da jeg selv har været
med hele vejen mens social psykiatrien er udviklet i Danmark,
ja så kan jeg i det mindste fortælle social psykiatriens historiske
udvikling 
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Det er vist alle læsere bekendt at de mennesker der flytter ind på
Kærvang og har demens, ja dem støtter vi i hurtigst muligt at trappe ud af nervemedicin = Psykofarmaka, helt i tråd med den anbefaling sundhedsstyrelsen kom med sidst på året 2018. Den erfaring vi har hermed gennem de sidste 17 år har vi gennem de sidste
4-5 år registreret i skemaer, som afspejler hvilke ressourcer borgeren får herved - altså hvad kommer de til at kunne bedre igen?
Den viden vi har herfra og med inspiration fra blandt andet professor Peter Gøtzsche er vi nu i gang med at flere beboere med
andre psykiske lidelser, kommer gradvis ned i psykofarmaka, og
det registrerer vi osse. Special sektoren har nu hjulpet os med, at
finde en praktikant Trine, som kan analysere disse skemaer og vi
skulle da gerne bedre præcist kunne melde ud hvilke muligheder
det giver for borgeren og hvilke ting vi skal være opmærksomme
på i processen. OG det skal understreges at man ikke bare kan
pille medicinen væk, man skal sætte noget andet i stedet - det kan
være undervisning i det der er almen menneskeligt, fysisk træning, NADA, livshistorie fortælling, stemmehøring, kinestetiske
bevægelser (ekstremt langsomme bevægelser), socialt liv, leg,
sjov, spil og meget andet. Jeg skriver mere når vi har fået noget
ud af Trines arbejde  OG der er mennesker der IKKE kan undvære medicinen, heller ikke når den akutte fase er ovre.
OG her skal der nu også lyde en tak til de psykiatere vi samarbejder med, at de er med på at ordinere i fht ”Mindst mulig medicin,
fordi det frigiver nogle muligheder.”
At vi har disse gode erfaringer gjorde at jeg tog mod til mig og
tilbød at komme med et oplæg på den 12. Nationale Rehabiliterings konference. Det blev vel modtaget, så jeg drog til Århus i
tirsdags for at snakke om det, der var dog under 20 deltagere på
mit hold, jeg håber, de blev inspirerede til gavn for mennesker
med demens og sindslidelse.
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Jeg nåede ikke at lave dette skriv på Kærvang, så jeg satte
mig herhjemme ved min hjemme arbejds station og skrev på
livet løs. SÅ blev jeg udsat for en tålmodigheds prøve - mit
blodtryk steg, jeg blev vred indeni og efterhånden osse
udenpå - fordi min pc hele tiden ”frøs” på skærmen og selv
om jeg er langsom skriver med to fingre - ja så måtte jeg
vente på maskinen. Heldigt for manden min, at han er med
menighedsrådet på eskursion, så gik raseriet ikke ud over
ham………..nå men pludselig kunne jeg for mit indre høre
den søde IT medarbejder spørge om jeg havde prøvet at
slukke og tænde pcén igen - så det gjorde jeg - og så kørte
det fint.
Nu er slut for denne gang
Må alle have et smukt, hyggeligt og glædesskabende efterår
Med venlig hilsen

Inger Marie Andersen

Leder Bostedet Kærvang.

19

Sørens 50 års fødselsdag
21.8.2019.

CA. KL. 8.10 KOM PERSONALE OG SANG FØDSELSDAGSSANG FOR MIG, OG DE HAVDE EN HILSEN
SAMT GAVE MED T-SHIRT OG TRØJE MED TIL MIG.
EFTERFØLGENDE KØRTE VI MOD THISTED FOR AT
TANKE, OG JEG FIK KØBT NOGLE KAGER OG COLA.
VI KOM TIL SKAGEN HVOR MANGE ANDRE OGSÅ
VAR, OG TOG DER MED SANDORMEN EN TUR.
GIK TUR FORBI BUNKER MUSEET, MEN VAR LIDT
LANGT AT GÅ SÅ KOM IKKE NED OG SÅ DET.
EFTERFØLGENDE TOG VI IND TIL SKAGEN FOR AT
PRØVE AT FINDE ET STED OG SPISE, MEN FIK IKKE
SET RETTE STED OG VILLE MOD THISTED I STEDET.
PÅ VEJEN SER VI ET ØRNERESERVAT SOM VI PRØVER AT KØRE IND TIL, OG HELDIGT NOK SKULLE DER VÆRE EN
FORESTILLING SOM VI GERNE
VILLE SE. FANTASTISK OPLEVELSE.
HJEMME VENTEDE STJERNESKUD
OG HYGGE OVENPÅ EN FANTASTISK FØDSELSDAG.
SØREN MIDTBYEN
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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset. (pause i juli)
Danse café, Kærvang Fjorden, hver onsdag kl.19.00
01.10.19
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
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
7900 Nykøbing M.
Tlf. 9764 5120

