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Tur til Herning
Mandag den 10. december var tiden for en juletur til Herning
Vi kørte fra Nykøbing kl. 9 – Ivar, Søren, Kristina, Sine, Christina og
Lone - med kurs mod Herning. På vejen var vi forbi Roslev og fik
Herman med.
Turen derned gik fint med livlig snak i bussen. I Herning Centret var
der pyntet op efter alle kunstens regler. Det var rigtig dejligt at se alle
de flotte juleting.
Der var nisser alle vegne og der var endda en kælkebakke, hvor der
var livlig aktivitet af små børn. Det var dejligt at se dem køre på kælkene og høre deres glade latter.
Vi delte os i 2 grupper og fik hver især set meget forskelligt. Nogle
fik oset en del og andre købte julegaver – eller noget til sig selv.
Til frokost mødtes vi ved Café Karma og spiste der. Et fint sted med
stort udvalg af frokostretter. Der var både fugl, fisk og ko – så noget
for enhver smag. Og alle fik helt sikkert alt det, de kunne spise.
Efter maden var vi alle i Kvickly. Også her var der pyntet flot op og
der var sågar nedsatte priser på julepynt.
Hjemturen var også rigtig fin – man kan godt blive lidt træt efter så
mange fine indtryk og trasken rundt i et Center.
Tak til alle deltagere for en go´ tur.

Herman og Lone (Café Kærvang)
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Vi gratulerer med fødselsdagene i februar 19.
Flemming
Brian

05.02
26.02

Tove
Jane
Marianne
Thea
Bente
Lene A
Helle B
Lene
Annette B
Kamma
Vilma

02.02
03.02
06.02
15.02
11.02
19.02
20.02
20.02
22.02
27.02
28.02
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Velkommen til
Farvel og tak for indsatsen til
Else
Lisbeth

Beboernyt
Vi har fået en ny beboer her i januar 2019
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Ridefysioterapi

Ridefysioterapi er hvor det enkelte menneske kan få styrket, og stabiliseret forskellige behov bl.a. muskler og balance. Borgere der ønsker
ridefysioterapi kan enten blive bevilliget dette, eller selv betale. Ude
på rideskolen, er der et socialt fællesskab, blandt de andre borgere
samt personalet. Her bliver der også sat tid af til snak og sjov.
Heidi ridder på hesten Ekko, som er meget rolig og sød.
Søren ridder på hesten Duplo. Duplo er vild med, at blive klappet og
nusset omkring.
Kaj ridder på hesten Plet, som er klassens lømmel, Kaj mener derfor at
de passer godt sammen.
Den 14 december var der rideafslutning for denne sæson, dog starter
de op igen i starten af januar. Til afslutningen var der pyntet flot op, til
jul, og det flotteste bord var dækket, med alt var hjertet kunne begærer. Her var der kage, slik, frugt, kaffe, pålæg og meget mere. Dermed
var der tænkt på alle folk.
Kajs citat: ”Når jeg sidder på hesten til ridefysioterapi er jeg smertefri”
Kaj vil dermed anbefale dette til alle.
Skrevet af Kaj og Sara
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Besøg fra TV– Midt vest
Lige op til jul, Inger Marie fortæller nærmere i lederhjørnet, kom TVMidt vest på besøg på Kærvang.
Deres besøg udsprang i, at de havde hørt Inger Marie i P4 midt vest, fortælle om, de gode erfaringer Kærvang har med reducering af medicin,
hos mennesker med demens.
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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 medarbejder spørger en beboer; skal jeg ikke vaske dine briller ? Nej
siger beboeren. En anden medarbejder kommer forbi, og siger til beboeren; jo det skal du da, så kan du bedre se de unge piger—hvor beboren
svarer; jeg vil hellere mærke end se dem !

En medarbejder var hos en beboere, en til morgen, medarbejderen fortalte, at det var piv koldt udenfor i dag, og det var nødvendigt, at skrabe is
af ruden på bilen…..beboeren sagde så …..Ved du hvorfor det er så
koldt? Hvor medarbejderen svarede nej, hvorfor beboeren…. Beboeren
griner højlydt imens han fortæller dette …..Det er fordi Gud har slukket
for varmen…

Vi fik et grin, og snakkede lidt mere om denne kolde tid.
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Hanne og Hunden
Hanne har, af og til nævnt, at hun godt kunne tænke sig en hund.
Der blev drøftet fordele, og ulemper ved dette.
Man enedes om, at tage kontakt til en hunde ven. Det klarede
Hanne og en medarbejder . Hanne ønskede sig en puddel—og hvad
og hvad fik hun! -pudlen Buster besøger jævnlig Hanne.
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Julearrangement på Kærvang
Selv

om vi er godt forbi julen 2018—har vi på Kærvang stadig gode minder
fra tiden op til denne.

Torsdag den 6. december havde vi julearrangement på Kærvang Fjorden.
Allerede om formiddagen gik vi i gang med forberedelserne. Der skulle jo
stilles borde op og pyntes op med julenisser.
Kl. 13 var vi alle klar til at hygge. Vi startede med at finde julesanghæfterne
frem – vi havde allieret os med Peter, som havde sin guitar med. Og så fik vi
rigtig rørt stemmerne.
Efter et par sange fik vi glögg og æbleskiver. Det var rigtig dejligt. Herefter
blev sanghæfterne fundet frem igen.
I mandagscaféen har der været travlhed med at lave diverse fine ting, som
Ingrid og Ivar solgte under hele arrangementet. Foruden de hjemmelavede
ting var der også mulighed for at købe nogle nisser, som var blevet ”i overskud” rundt omkring.
De mange deltagere i arrangementet var beboere, dagbrugere og pårørende –
en go´ kombination til en dejlig eftermiddag.

Tak til alle som mødte op og medvirkede til den gode stemning.
Herman og Lone (Café Kærvang)
Mandags cafeen afholdes hver mandag fra 19-21 i cafeen i Asylgade. En frivillig (Ingrid fra Kærvangs venner) laver aktiviteter, sammen med beboerne
fra både Asylgade og Fjorden. Bb kan selv være medbestemmende om, hvilke
aktiviteter der skal være i cafeen.
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Sikke en dejlig morgenstund………
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Sikke en dejlig sommer…
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Kære Læsere af Kærnyt
Velkommen til det nye år - og lykke til alle igennem året 
Jul og nytår forløb godt på Kærvang, det forlyder, at både juleaften og
nytårsaften blev hyggelige og glade stunder. Tak for hver og en, der
har bidraget hertil.
I min juleferie fik jeg afviklet min vinterforkølelse, så der slap vi for,
at det kom til at påvirke sygefraværet, og jeg kunne tage fat på det nye
år, rimelig restitueret.
Det blev lidt hektisk for mig op til jul, fordi sundhedsstyrelsens nye
retningslinje, om ikke, at anvende psykose medicin til mennesker med
demens kom på gaden, og det gav medie opmærksomhed.
Kærvang har siden først i nullerne arbejdet på, at mennesker med demens ikke skulle have nervemedicin for, at få det godt, men derimod
god omsorg, 100% opmærksomhed og anerkendelse, af dem, som de
mennesker de er. Vi har gode erfaringer hermed, om end det har været
en svær skole for os hver især. 
Nå, men først blev jeg bedt om et interview pr telefon, og de spurgte
om jeg kunne finde en pårørende, som ville lade sig interviewe pr telefon, jeg ringede derfor til Inger i Herning, og hun var frisk på at stille op hertil. TAK for det.
Dernæst blev jeg inviteret til, at komme til P4- midt og vest studiet i
Holstebro til interview. Efter nogle overvejelser, fik det højere prioritet end den sidste jule rengøring. Det, der overbeviste mig om, at jeg
skulle vælge, at bruge min tid til det, var, at det ville være til gavn for
mange mennesker med demens, at vores erfaring, og viden giver dem
bedre livsmuligheder. Jeg ved om nogen hvor svær vores læreproces
har været, og det, at kunne inspirere andre og håbe, at de ikke har
skullet igennem ligeså megen modstand, som vi har været. Mange har
gennem årene ydet en ekstra indsats for, at vi har kunnet opnå de resultater for bberne, og her skal lyde en tak for det.

15 mine overvejelser blev, at jeg kørte tidligt, tidligt til HolsteEnden på
bro den 20.december om morgenen. Fik fundet studiet, og stod med
hjertebanken klar til interviewet kl 7.30. Det gik fint, jeg fik roen ved,
at tænke, at jeg da bare skulle fortælle det, jeg vidste og havde erfaret,
og et kvarter senere kunne jeg vende næsen hjem mod Thy, og regnede med, at jeg skulle hjem og gennemføre jule rengøringen på rekord
tid, men da jeg kom til Thisted, ringede TV- Midt vest, om de måtte
komme på Kærvang og også lave et interview med en borger og en
pårørende.
Jeg var heldig, at få fat i Kristina og hendes mor, og de ville gerne stille op. Så måtte jeg vende bilen og køre til Kærvang, og medarbejderne
havde undervejs sørget for, at skabe rammer så interviewet kunne foregå i ro.

Tak til Dorthe og Kristina, at de mødte op og fortalte deres oplevelse
af forløb og resultat.

Herefter kunne jeg så glad køre hjem - med troen på, at det kunne blive til gavn for mennesker med demens, og egentlig en taknemmelighed over, at vi har kunnet være 15-20 år forud for vores tid, idet vi
begyndte på denne praksis, lige efter årtusind skiftet og nu her i 2018
kom retningslinjen, som bekræfter vores tilgang.
I løbet af julen har jeg lyttet til en lydbog: ”Hænder” af Annette Skipper. Det var helt tilfældigt jeg faldt over denne bog. Forfatteren fortæller om sit terapiforløb. Hun fortæller, at hun for at udholde sin indre
smerte ofte havde haft brug for, at slå sine hænder på lygtepæle og på
kanter på borde og hylder, for at opnå en fysisk smerte, der kunne
overdøve den psykiske. I forbindelse med en konflikt med en kollega,
beslutter hun sig for at gå i terapi, og får her bearbejdet den omsorgssvigt hun havde været ude for, den vold hendes mor havde udøvet.
Sidst i terapien gik det så op for hende, at hun faktisk også havde været udsat for seksuelle overgreb, fra både morfaren og hendes papstorebror. Hun kom godt igennem terapien, og fik et mere frit liv.
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Hun henviste et par gange til foredrag med Karin Dyhr, som vi i flere
omgange har haft til foredrag på Kærvang, om hendes bog ”Glaspigen”.
Annette Skipper havde brugt to år på sit forløb, og havde anvendt en psykoterapeut, som var uddannet i NLP, og det er tæt beslægtet med det vi
på Kærvang lærer i kommunikologi, så i den sammenhæng var det også
spændende, at høre hvordan der konkret var blevet arbejdet med hendes
traumer.
Det er livgivende, at høre om sådanne forløb, at man kan få det bedre, og
at man kan blive rask - slippe fortidens begrænsninger, og have det med
som erfaring i stedet…………
Vi er så heldige at Peter Olsen og en kammerat stiller op hver onsdag og
leverer musik til danse aften, som giver megen glæde, og så giver det også motion. Vi ved, at glade hjerner kan udvikle sig, så det er virkelig betydningsfuldt, at spille mændene kommer. Det skal de have tak for. I onsdags kom jeg til at arbejde lidt længe, men det gav så mulighed for, at
sige hej til musikerne, og så fortalte Peter han havde indspillet en lille cd
med egne kompositioner, - han gav et par cdér som kunne bruges til gevinster, til vores vinter bankoer. Jeg fik også, en som gave, satte den
straks i cdén på vej hjem, og den gjorde mig så glad, så tak for det Peter.

Vi har ”altid” haft foreningen ”Kærvangs venner” - og det har givet
mange ekstra, og gode, glæder til beboerne. Den nuværende bestyrelse er
meget hjælpsomme, og aktive, i forskellige aktiviteter, og det er så glædesskabende. Én af opgaverne er, at afholde banko i vinterhalvåret, og
der er tradition for, at samle gevinster ind i Thisted og Nykøbing, og her
gør Mary og Heine en helt fantastisk indsats, de er gode til, at komme
vidt omkring, og formå at de handlende giver rigtig fine gaver, så Kærvangs Banko bliver værd at gå efter. TAK til Heine og Mary, vi håber I
har energi hertil mange år frem.
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Politisk er der røre i den her op til valget - en sundheds reform er varslet.
Det giver igen usikkerhed om hvor vi skal høre til i fremtiden. Jeg skal
ikke kloge i, om den ene eller anden løsning er ret, for danskerne, og
hvad der bidrager bedst til vores velfærdsstat, som drager omsorg for
mennesker der har det svært……., men jeg ønsker, at der i fremtiden bliver taget ansvar for, at den specielle indsats vi yder i specialsektoren, får
nogle fremtidige rammer som sikrer, at den nuværende kvalitet kan fastholdes og videreudvikles, således, at mennesker der har det særlig svært
kan få den indsats der skal til for, at de kan have det bedst muligt, og kan
fungere i deres hverdag. Ved sidste reform kunne jeg have ønsket, at der
havde været lidt mere respekt for de særlige sociale kompetencer, der var
i amterne , og at man havde taget højde for, at sikre de bedste rammer
herfor - og så en bøn til, at der i fremtiden sker en afbureaukratisering, og
mindre kontrol og mere tillid kommer til, at præge alle indsatser- det andet stjæler så megen opmærksomhed fra kerneopgaven.

Forleden kom jeg til, at sidde og filosofere over mit arbejdsliv, og kom til
at tænke på, at jeg kender socialpsykiatriens historie indefra. Jeg har været ansat på Kærvang siden 1991 og rigtig mange ting er sket og opdaget
siden da. Da jeg startede vidste jeg ikke meget om socialpsykiatri, for
begrebet var ikke rigtig opfundet endnu. Dengang kunne mennesker med
svære sindslidelser være indlagt i både 5, 10 og 15 år. I Viborg amt blev
der i 90érne iværksat mange nye, forskellige botilbud, som skulle erstatte
de lange indlæggelser, og det er lykkedes. Jeg husker tilbage til min første konference om socialpsykiatri, hvor jeg selvfølgelig havde kommentarer til det, der blev formidlet fra
”Videnscenter for socialpsykiatri”, og vups så var jeg i en arbejds gruppe,
der skulle inspirere til første beskrivelse af socialpsykiatri.
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Det blev til bogen ”Kvalitet i socialpsykiatri” - dernæst var vi en flok,
der skulle skrive artikler om socialpsykiatri i praksis, det blev til bogen ”Når rejsen er målet”, heri skrev jeg artiklen ”Samspil og målrettethed på Kærvang” . Jonna Vithner der var leder på arbejdsstedet
”Nørremarken” i Viborg skrev også en artikel ”Arbejdsliv” til bogen.
Sluttelig skulle der skrives en arbejdsbog, om hvordan man skaber
det bedste arbejde i social psykiatrien (og hermed skabe de bedste
muligheder for, at mennesker med sindslidelser kan mestre tilværelsen) , og her skrev jeg en artikel om ”Gruppekonference”, som er en
opskrift på hvordan vi som medarbejdere kan dygtiggøre os i vort
arbejde.
Dernæst leverede jeg tekster til tre bøger, om mennesker med demens
og endelig fik vi i 2011 udgivet bogen ”Demens fra skæbne til liv”.
Det har været interessant og ikke mindst lærerigt, at være med hvor
det sker.
Nå der blev jeg rigtig nostalgisk, måske jeg skal give det en tanke på ,
”hvor kom det da lige fra nu ? ”
Forleden hørte jeg ved frisøren at der var set en ulv ved Tved Kirke,
og at der under fælles jagt i Nationalparken også var set en ulv, jo der
sker meget i ens ”baghave”, som er nationalparken.
I øjeblikket er der en ledig lejlighed på Kærvang Fjorden og en i
Midtbyen, vi har dog modtaget anmodning om botilbud til 4 borgere,
så vi må antage, at de to lejligheder snart bliver beboet. Spændende
hver gang vi møder nye mennesker

Nu er min spalteplads vist så rigelig
brugt Må I alle have en dejlig vintertid

Inger Marie Andersen
Bosteds leder Kærvang
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Afsked med Annette Rødsgaard

Kærvangs mangeårige tjenestetidsplanlægger, er gået på efterløn.
Mange ville gerne sige ”pænt” farvel til hende.

Vi havde en god stund sammenmed Annette, hvor Inger Marie
holdt en fin og velfortjent tale.

Alle på Kærvang ønsker Annette
alt det bedste fremover, og takker
for hendes store arbejde for Kærvang.
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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
05.02.19
05.03.19
05.03.19
09.04.19
30.04.19

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.

