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Høstfest
Årets store høstfest på Kærvang
afholdes

Torsdag den 12. september kl. 17.30
Kærvang Fjorden, Strandparken 82
Vi vil gerne invitere beboere fra Fjorden, Midtbyen, daghjørnet, pårørende, personale og venner af huset.
Der vil blive serveret dejlig mad og Gerhard Mark vil spille
under middagen, og senere vil han spille op til dans.
Kommunalbestyrelsesmedlem i Morsø Kommune Pia Storm
holder høsttalen.
Pris for gæster er kr. 100,- (mad inkl. 2 genstande)
Seneste tilmelding er 5. september til Lisbeth v/fjorden på
mail l.lauridsen@rn.dk el. tlf. 97645120.
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Vi gratulerer med
Fødselsdagene i september 19.
Niels
Per
Arne
Jørn
Ruth

05.09
08.09
11.09
15.09
20.09

Jytte
Eddie
Pia
Conny
Pia R
Gitte
Annette

03.09
04.09
05.09
11.09
14.09
26.09
28.09
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Velkommen til
Gitte
Jacob
Simon
Farvel til

Anette
Sidsel
Anna
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Vores meget afholdte, og dygtige pædagog Lis Laustsen døde
desværre i mandags.
Hun har haft et langt, og svært sygdoms forløb, hvor vi den ene
gang, efter den anden har troet på, at nu blev hun så rask, hun
kunne komme i arbejde, men desværre gik det ikke sådan. Lis
kom til Kærvang dengang Strandgården lukkede deres botilbud i
stueetagen i Asylgade - altså det nuværende Kærvang Midtbyen.
Vi holdt ofte sjov med, at hun var arvegods. Lis var af en kaliber, så vi egentlig også kunne kalde det arveguldet. Hun var en
usædvanlig dygtig pædagog, som tydelig viste vi andre hvilken
forskel en pædagogisk tilgang kunne gøre. Hun var et meget
ordentligt menneske, at arbejde sammen med, havde altid fokus
på hvad der var til gavn for beboerne, og hvordan man osse kunne støtte et andet menneske. Hun var også en dygtig og tydelig
vejleder for de pædagog studerende, og hun sikrede, at de kom
dygtige ud fra Kærvang, efter deres praktik tid. Mange beboere
var særligt glade for at have Lis som kontakt person. Lis var seriøs, og målrettet i sit arbejde, en meget omsorgsfuld person, og
så var hun osse til fest og farver, og det var herligt at få et godt
grin med Lis.
Lis er savnet på Kærvang.
Æret være Lis´minde.
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Gudstjenester på Kærvang
Nu er sommerferien ved at være forbi og det betyder at gudstjenesterne er tilbage på Kærvang. Kærvang har fået en fast præst til og med
april. Det er sognepræst Astrid Glargaard. Astrid og organisten bliver
altid til en kop kaffe bagefter, hvor alt mellem himmel og jord kan
vendes. Hunden Tammy deltager også og er meget populær. D. 6/8
fik vi kaffe og nybagt kringle på terrassen. Alle var enige om at sidde
ude, hvor vi kunne nyde hinandens selskab, udsigten og det gode
vejr. Den næste gudstjeneste er d. 1/10 kl. 14.
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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 klog person sagde, ”Du skal ikke bekymre dig om folk der taler
”bag din ryg”, det betyder blot, at du er et skridt foran dem, og de er
nøjagtig i den rigtige retning til at kysse din røv!”
_________________________

Vores græsplæne bliver flittigt brugt når,
en medarbejder vil prøve, at slå Lene og
Johnny i kroket
En rigtig stjernestunde!

9

Tur til Tyskland
Jeg har lige været en tur i Tyskland, helt præcis i Harzen. I 4 dage
var 8 personer fra aktivitets centret afsted. Det var utroligt spændende. Vi så en masse. Vi sad på en fortovscafé, og fik en stor is
og så alle de folk der er at se på.

Vi kørte i bus derned. Jeg
elsker, at køre i bus. Det er
rigtig godt, at komme ud og
se sig omkring. Til december skal jeg til Polen. Det er
nogle fra Sind, jeg skal afsted med.
Vi bor på Hotel. Vi skal ikke engang selv rede vores seng. Og morgenmaden er jo overdådig , det er bare at gå i krig. Ligeledes med
aftensmaden, der var også alverdens ting. Det var buffet, det er også det bedste, så kan tage det man vil.

Man bliver glad af, at rejse. Og så når
man skal til at pakke sin kuffert. Hvad
skal man nu have med !
Og der skal jo også være plads til alt
det man køber.

Jeg har et stort købe gen. Det kan jo være jeg faldt over en taske,
som jeg absolut ikke kan undvære. Og det gjorde jeg faktisk. En
rigtig god ferie, som jeg vil i den grad anbefale.

Elin fra Midtbyen
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Vildsund Marked 23/7 – 2019.

Tre beboere fra 1. salen tog tirsdag eftermiddagen til Vildsund
marked. Der blev spist KÆMPE pølser og is, samt kigget i forskellige boder, hvor der blev købt en ting eller to med hjem.
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By Night i sol og regn

Nogle beboere fra 1. salen var til onsdags By Night i gågaden, hvor
MOONJAM spillede.
Der blev spist is og hygget. I gågaden stod der en stor brandbil, som
drengene var meget begejstret over, dog mente en af beboerne ikke at det
var det rigtige mærke, da ”det eneste rigtige er Scania” .
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Referat Brugerrådsmøde torsdag d. 22.8.2019 kl. 13.30-14.30
Før mødestart orienterer IMA om en mulig ny beboer i Midtby
en – en ung mand på 43, – der mangler den formelle snak med
hans sagsbehandler, som har ferie.
Godkendelse af referat fra sidst OK
Godkendelse af dagsorden OK
Gensidig orientering:
Mandags cafeen? En snak om hvad meningen er med mandagscafeen ? hvad kan der foregå her og hvad skal foregå andre steder?
Meningen er at Caféen er et frirum, uden medarbejdere. Hvor
der er mulighed for at hygge og ha´ det sjovt.
Ingrid er ikke ansat og skal derfor ”kun” være i Caféen. Hun er
meget kreativ og kan hjælpe med at lave mange ting.
Forslag om evt. biografbesøg – hvis der skal personale med skal
det være en ansat på KV
Arrangement med seksualvejleder Helle K. Frandsen – Lone
fortæller hvad der er sket siden sidste møde
Helle ventede på respons fra sine ledere og skulle melde tilbage
efter ferien – det har hun endnu ikke gjort. Der er sendt forespørgsel pr. mail. IMA vil prøve at kontakte Helles leder så det
er afklaret at vi betaler hendes løn + transport.
Forslag om et oplæg fra Helle og derefter individuelle samtaler.
Der kan gives ønsker til Lone, som så laver en plan med tider til
den enkelte.
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?
Snak om muligheden for at bruge bålpladsen. Der er interesse i
at bruge den, men det er endnu ikke sket. Forslag om at den enkelte gruppe arrangerer. Hvis vejret arter sig kan aftensmaden
laves dernede.
Sct. Hans på Kærvang: Hvordan gik det ?
Der skete misforståelser i forbindelse med Sct. Hans – fra Midtbyen blev der ringet til Fjorden for at høre om arrangementet –
de fik at vide, at der ikke var noget. Det må vi gøre bedre næste
år.
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Har nogen planer om at deltage i kultur mødet ?
Abdi skal derop i morgen, sammen med skolen.
I morgen er der kaffe og rundstykker i gågaden. Vi går fra Café
Kærvang kl. 9.55 – mød gerne op så kan vi følges.
Abdi foreslår, at vi næste år deltager – ved at fortælle om det, at
være psykisk syg. Vigtigt at møde mennesket bag diagnosen.
Hanne er optaget af at det er vigtigt, at især de unge mennesker
kommer på besøg på Kærvang, så de kan se hvordan det er at
bo her. Der er tid til at tænke over hvordan det hele skal gribes
an – indtil næste år.
Kaj foreslår at ”Kærvangs højskole” arbejder med det. Inge,
som skulle arbejde med højskolen har desværre sagt sit arbejde
op – derfor er det lidt usikkert hvordan det kommer til at gå
med Højskolen. Foreløbig er den ”parkeret” – så må vi se hvad
der sker.

Det vil være rart at få fjernet nogle fordomme om hvordan det
er at være psykisk syg. En mulighed er også at ta´ kontakt til
øens skoler fra 8. kl. og op om muligheden for at vi kan komme
på besøg og fortælle de unge mennesker om emnet.
Husk! der er høst fest den 12.9.
Husk at invitere pårørende – hvis der kommer nok udefra, kan
vi afholde amerikansk lotteri – og derved tjene lidt penge tilKærvangs Venner. Vi må lade arrangementsgruppen
”genopstå” for at få styr på festen. IMA sender mail til de tidligere medlemmer.
Ønsker til Kærvangs Venner:
Midtbyen 1. – 2. sal vil gerne ha´ et fuglebad i granit.
Hvordan har mødet været?
Enighed om at det har været et fint møde.
IMA be´r alle om at snakke med naboen om at deltage næste
gang der er møde. Kom med nogle emner til næste møde.
Forespørgsel om muligheden for undervisning af psykolog/
psykiater om sygdomme. Snak om forskellen på psykolog og
psykiater. Psykologer har ofte mere fokus på at ”komme sig”
uden brug af medicin.
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Kære Læsere af Kærnyt
Så er sensommeren over os - det har været en dejlig sommer med
masser af sol og varme og alligevel har jeg kun fået badet en enkelt
gang.
Efter jeg startede på arbejde igen, fik vi meget vand, og derhjemme
oplevede vi at få 130 mm vand på mindre end et døgn. Den første
dag kom der en byge på godt 50 mm, og en times tid senere kom der
yderligere 30 m.m. Da vores ejendom ligger nede af en skråning
kom vandet styrtende ned fra marken, og værksteds gulvet blev belagt med et lag mudder. Næste morgen kom der på under en halv
time yderligere 34 mm, så nu er alle planter vandet godt.
De fleste af læserne her ved allerede, at vi har sommerhus på Jegindø og det giver mange gode hyggestunder. På Jegindø har vi mødt
den lokale spillemand ”Æ Holm”, som jo blev landskendt i TV. På
et tidspunkt udgav han en cd ”Med glidende overgang” - den stødte
jeg på forleden i stakken af cdére, og vi satte os og lyttede til den - vi
fik igen et billigt grin og nød hans musik, for han er faktisk dygtig.
Da vi så sad der, og nød musikken og småsnakkede kom vi til, at
snakke om dengang jeg fik nat mad sammen med Niels Hausgård i
Hillerslev forsamlingshus, ja det er sjovt som gamle historier dukker
op, når der bliver en stille stund.
Sidste år besluttede jeg, at jeg ville til Kulturmødet, og få nogle gode
oplevelser, men inden jeg fik set mig om, havde jeg fået lagt noget i
kalenderen torsdag aften, fredag skulle vi fejre, at min mor blev 96
og lørdag skulle vi til 70 års fødselsdag syd for Esbjerg, så der blev
ikke noget kultur møde for mig i år, det må jeg se at få planlagt bedre og mere sikkert næste år.
Vi har gennem lang tid haft svært ved at få kvalificerede ansøgere men nu er udviklingen godt nok vendt - vi havde en pædagog stilling
i opslag og fik 27 ansøgere, og en ergoterapeutstilling, hvor vi fik 22
ansøgere. Det var fornemt og glædeligt.
Afdelingslederen på Kærvang Fjorden 1.sal har af personlige årsager
besluttet sig for at holde som leder, fordi hun ønsker, at arbejde deltids. Så måtte vi have den stilling i opslag. Det gav osse et glædeligt

15

resultat, i alt var der 16 ansøgere og i hvert fald de ti kunne
”bruges” i stillingen. Det har jeg aldrig oplevet i mine 28 år som
leder på Kærvang. Vi valgte at tage de 4 bedste ansøgere til
samtale, og her var de to særligt kvalificerede, og det var af forskellige grunde svært, at vælge den ene frem for den anden, og
ville egentlig gerne have dem begge to. Næste morgen sagde
afdelingslederen i Fjorden stuen så, at hun natten over havde
besluttet at hun også ville holde, som afdelingsleder - af personlige årsager. Så Vupti så snuppede vi to nye afdelingsledere. Vi
er så heldige, at Bente bliver på Kærvang, og det er jeg glad for,
for hun har mange kompetencer der er værd at holde fast i. Vi
har osse arbejdet på om vi kunne finde et job til Inge, for hun
har også mange gode kvalifikationer, men vi tør ikke spænde an
med flere administrative timer, for de vil gå fra de varme hænder. Så øv for den del.
Vi havde en dejlig grill fest 13.8. og der skal lyde en stor tak til
Lisbeth i køkkenet, for den dejlige mad hun havde forberedt, og
også til Kærvangs venner , for de servicerede os til ug den aften.
Det var så hyggeligt, at jeg glæder mig allerede til næste års
grill fest. Egentlig ville Kærvangs venner give et fest telt til
Kærvang, men grundet ferie fik vi det ikke købt. Jeg sendte så
en Marie høne til himmels for at bede om godt vejr, men den
nåede ikke i mål, så vi valgte at spise inde.
I disse dage pågår stor planlægning af den årlige høst fest, og
festudvalget har travlt med, at planlægge. Vi håber at mange pårørende griber
chancen for, at komme til bal på Kærvang den 12.9.
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Igennem
årene er der mange der er uddannet i kommunikologi
på Kærvang. I år er det så planlagt at der holdes et nordisk
kommunikolog træf i Danmark. Her håber jeg at se mange af de
gode skandinaver jeg har mødt i løbet af min uddannelse. Det
er Helle Hammer og Anna Marie Svenningsen der står for at
arrangere det.

Jeg har her i sommer været til 3 begravelser, det er lidt hårdt,
når det er mennesker, jeg har værdsat.
Lige inden min ferie var jeg inviteret til afskeds reception ved
den administrerende overlæge i gerontopsykiatrien, Bodil
Gramkow. Bodil og jeg har haft den samme passion : At mennesker med demens skal have et godt og værdigt liv, og ikke
bedøves af nervemedicin. Vi har undervist sammen herom i et
uddannelses forløb i sundhedsstyrelses regi. Jeg var ked af at
høre hun ville holde, heldigvis er der kommet en værdig afløser
for hende idet, overlæge Lone Jensen er blevet ansat. Hende
kender vi både fra den gang hun var i geronto psykiatrien i Viborg og siden i Brønderslev, så jeg er tryg ved at hun fortsætter
den samme linje som Bodil lagde, og vi glæder os til samarbejdet.
For mange år siden fik jeg bogen ”Den usynlige sorg”. Den
handler om hvordan det er at miste et spædbarn før eller kort
efter fødslen. Da jeg læste den i sin tid gav den mig trøst, forståelse og lindring. Den har jeg haft lånt ud flere gange, og forleden var der desværre endnu en anledning til at låne den ud.
Det er en bog jeg er taknemmelig over at have fået.
Lige før sommerferien blev det besluttet, at en borger fra Nordsjælland skulle flytte til Kærvang og derfor sluttede jeg min
ferie med at tage over at besøge ham. Det var en god oplevelse.
Medarbejderne på plejehjemmet der holdt tydeligvis meget af
ham, men de havde ikke ressourcer til at passe ham. De kom 3
mands stærk med ham, og de to havde tårer i øjnene da de sagde farvel til ham - det var rørende, at se og opleve. Heldigvis
trives han her allerede.
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Vi har mange forskellige samarbejdspartnere og det er vigtigt vi
supplerer hinanden i at stå sammen om at finde de bedste løsninger for borgerne. Vi har i hverdagen et fornemt samarbejde med
psykiatrien i Thisted, de er gode til at hjælpe os med det behandlingsmæssige, når vi beder om hjælp. Sådan er samarbejdet med
gerontopsykiatrien heldigvis også.

På Kærvang bor der også enkelte mennesker der har dom til behandling. I den anledning kom retspsykiatrisk overlæge Bjarne
Kristensen og distrikts sygeplejerske Lisbeth Nørmølle for, at undervise os om det at have dom til behandling. Det var godt at blive klogere på, det var også interessant at gøre dem klogere på at
når borgeren er i eget hjem på Kærvang, ja så bestemmer de selv,
at det er forbudt for os, at hælde en flaske spiritus i vasken, hvis
ikke borgeren vil have at vi gør det - og både borger og vi ved at
det er skadeligt og forværrer deres sindstilstand.
Efter undervisningen viste jeg dem rundt på både Kærvang Fjorden og Kærvang Midtbyen (og jeg fornemmede faktisk de var ret
vilde med vore byggerier). Jeg fortalte om hvordan vi arbejder og
vi tog varmt afsked med hinanden med forsikring om, at vi har et
godt grundlag at samarbejde på i fremtiden.
Når et menneske har dom til behandling skal de også tilses af kriminal forsorgen en gang om måneden. I dag har jeg så haft besøg
af sikkerheds repræsentanten fra kriminal forsorgen, som skulle
se de lokaler de anvender når de er på tilsyn her, og vi fik også en
god snak om hverdagen på Kærvang og vort samarbejde.

18

Der er kommet ny regions direktør til Region Nordjylland
Christian Boel. Han kom på besøg på Kærvang den 15.8.
sammen med områdechefen. Det var en fornøjelse - jeg oplevede, at han havde en ægte interesse i, at høre om vores
område, og spurgte interesseret ind til opgaverne. Desværre
var der ikke tid til at han så Kærvang Midtbyen, men han
fik en stående invitation til, at komme på besøg, når han
kommer på disse kanter. Han sendte efterfølgende en tak for
besøget, det var stort !
Nu er min skriveplads helt brugt op - der skal jo osse være
plads til at andre kan fortælle.
Jeg vil hermed ønske alle en god sensommer
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen
Leder Bostedet Kærvang

Kærvangs æbletræer bære
æbler for første gang i år
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Efterlyser udklædnings tøj.
Det er udklædning til fastelavns festen, men også hvis der er nogen
der lige har lyst til, at spille lidt teater, eller bare lige har brug for et
par briller eller en hat.
Så tøj, hatte, briller og tørklæder modtages med tak
Skulle du have nogle ting som du gerne vil forære til Kærvang—
kan dette afleveres på kontoret Kærvang Fjorden.
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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset. (pause i juli)
Danse café, Kærvang Fjorden, hver onsdag kl.19.00
12.09.19
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

Høstfest k,l. 17.30
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

