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Fastelavnsfest

Torsdag den 7.3.2019 Kl. 11.30 – 14.30
Sted : Kærvang Fjorden

Kom gerne udklædt
Menù: Boller i karry

med ris og salat

Dessert : Is

”Spillemændene” Peter Olsen og Torben
Vejle spiller for os og til fællessang

”Slå katten af tønden”
Kaffe og hjemmebagte fastelavnsboller.

Hilsen arrangement gruppen.
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Vi gratulerer med fødselsdagene i marts 19.
Johnny J
Lotte
Torben G

02.03
23.03
31.03

Inge
Lillian
Jacob
Anna
Knud
Bergitte
Sara Maria
Anny
Ann Margit
Christine
Christina

01.03
01.03
03.03
06.03
10.03
13.03
15.03
19.03
23.03
25.03
30.03
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Velkommen til
Maiken
Vilma
Farvel og tak for indsatsen til
Henrik

Beboernyt
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Den gamle indianer
En gammel indianer fortalte sine børnebørn:
”I ethvert menneskes liv er der en frygtelig kamp. En kamp
mellem to ulve.
Den ene: frygt, vrede, misundelse, grådighed, arrogance,
selvmedlidenhed, nag og bedrag.

Den anden: Glæde. Kærlighed, ydmyghed, tillid, gavmildhed, sandhed og medfølelse.”
Et af børnene spurgte:
”bedstefar, hvilken ulv vinder ?”
Den gamle så ham i øjnene og svarede:

”Den, du fodrer” !
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Omorganisering
”vi arbejder hårdt. Men hver gang det begynder at fungere,
blev nye planer om omorganisering iværksat.
Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til, at møde hver
ny situation med omorganisering.
Og jeg lærte, hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe
illusion om fremgang—
Mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering.”
Cajus Petronius, embedsmand under Kejser
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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;
Jeg laver ingenting, så laver jeg ingen fejl, og så bliver jeg værkfører
selv om man er småfed, kan man godt have tynd mave

En beboer vågner om natten, der er desværre endnu ikke lavet natdæmpning lyset på gangareal på Fjorden, medarbejderen siger: "Det er
nat nu, du skal sove" Herefter peger beboeren på det stærke gang lys, og
siger: "Nej det er ikke, du kan da se solen skinner"
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Billeder fra indvielse og åbent hus
2018
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Det at miste sin allerbedste ven
tanker og ord fra Lisbet og Kaj februar 2019.
I 2008 havde Lisbet og Kaj den store glæde at få Perle: en King Charles Spaniel. Perle havde hvid og brune aftegninger, og ikke den største hund i verden, men nok med det største hjerte i verden for sine ejere.
Perle havde de største dådyr øjne, den var altid glad, blid, nem, kærlig og
renlig lige med det samme.
Perle lærte, at leve med Lisbet og Kaj som sine mennesker, og den stolede
ubetinget på dem. Kærligheden var gengældt og hver dag fik Perle masser af
kram og godbidder, hvilket også nok kunne ses på den 
Lisbet brugte meget tid på at gå ture med Perle i området omkring Kærvang,
først på Tranevej og derefter ude ved Fjorden, hvor der var højt til himmelen,
disse ture nød de begge to. Kaj elskede, at drille og være sammen med Perle,
og han fortæller i dag, at det har været så hårdt, at miste Perle her den anden
dag, og Lisbet stemmer i med, at det næsten er ubærligt. Perle havde gennem
en tidsperiode lidt af dårligt hjerte, og det var det der til sidst bevirkede at
Perle ikke er her mere.
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Derfor har Lisbet og kaj besluttet at få en ny hund, da de ikke kan leve med
det tomrum som Perle har efterladt.
Så nu dukker Holger op, så må vi se om vi kan finde ham 
Holger er en Dværg Pincher og noget af den skønneste lille skabning. Vi
glæder os til alle de oplevelser, som Holger, Lisbet og Kaj skal opleve sammen og som medarbejderne på Kærvang jo også vil blive en del af.
Skrevet efter samtale med Lisbet og Kaj.
Hanne
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Hvorfor bor jeg på Kærvang
Hvorfor bor jeg på Kærvang Midtbyen! Er jeg måske lidt syg i mit
hoved. Jeg kan jo alting. Jeg har tankemylder. Jeg spekulere på al
verdens ting. Det er en stor ting bare det, at få støvsuget.

Så ringer jeg sommetider til min mor og fortæller hende det. Brusebad kan også være svært. Der skal næste ingenting til, så bliver
jeg så ked af det. Jeg føler mig ensom og tilsidesat. Har jeg måske
fortjent det. Det er en skam at jeg er blevet så gammel (62 år)
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Så dur man jo ikke til nogen ting. Det er lidt en negativt indlæg denne
her, men jeg havde bare lyst til, at skrive det. I kan smide papiret væk
når I har læst det. Mit humør svinger meget, så er jeg nede - så er jeg
oppe.

Så blev det lørdag jeg sidder og kigger ud i luften. Hvad skal jeg gøre!
– hvad skal jeg gøre – nu skal jeg snart ned og spise – så går der da ca.
en halv time med det.
Det hele, det tæller med i min hverdag.
Det her skrev jeg da jeg var nede i kulkælderen – nu er jeg oppe igen
Hilsen
Elin
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Kære Læsere af Kærnyt
Sikke dejligt det er, at vi nu går mod lysere tider - enkelte dag er det
stadig lyst når jeg når hjem, det giver ligesom lidt mere energi.
Pr 1. februar faldt vores nye ledelses struktur endelig på plads, og nu
er det sådan at :
Bente Sandal er nu afdelingsleder på Kærvang Fjorden i stueetagen Bente er så småt trukket i arbejdstøjet der. Hun har god erfaring
med mennesker med demens og har også demens koordinator uddannelse.
Anne Berit Danielsen er nu afdelingsleder i Midtbyen - det var hun
også for indtil for fem år siden og havde så lige 2-3 år en afstikker
til kommunale indtil hun så vendte tilbage på Kærvang Fjorden
stuen. Hun er så heldig, at hun kender en del af de mennesker der
bor i Midtbyen fra ”Gamle dage”.
Mette Odgård som var afdelingsleder i Midtbyen er nu - efter eget
ønske- menig ergoterapeut på Kærvang Fjorden 1.sal, hvor hun vil
glæde sig til, at udøve den ergoterapeutiske gerning. På 1.sal er
Inge heldigvis stadig afdelingsleder.
Jeg har i denne rokade flyttet kontor for 3. gang og har nu det lille
kontor i stueetagen ved siden af sekretæren - jeg har jo osse kontor i
Midtbyen, så jeg kan godt nøjes med et lille kontor på Fjorden.
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Der vil selvfølgelig stadig være en del brikker i hverdagen, som skal
falde på en ny plads - sommetider bliver vi spurgt ”Når I nu skal det
her - hvad kan I så holde op med ?” og da vi gerne vil have orden i
alting på Kærvang, kan det være svært at vælge noget velfungerende
fra……..

I forbindelse med al vor omstrukturering besluttede vi at nedlægge
Kursus og Aktivitets Teamet - og i dag arbejder Mette Line på Fjor
den 1.sal og Lone er i Cafe Kærvang og skaber gode oplevelser sammen med daggæsterne og hvem der nu måtte komme på besøg derov
re. Kristina som er uddannet fysioterapi ”bruger” vi i alle tre afdelingger og i dagtilbuddet. Vi er så småt begyndt at sætte ind med mere
fysisk træning til mennesker med demens, og især hos en borger oplever vi allerede nu, at han sover bedre, er mere ”hjemme i sig selv”,
taler tydeligere og har mindre behov for berøringer. Det er spændende
hvor meget øget fysisk aktivitet - for dem der kan være til det - kan
stimulere hjernen til at fungere bedre.

På Kærvang arbejder vi meget bevidst med at mennesker skal have
mindst mulig nervemedicin = psykofarmaka. At man kun får det der
er højest nødvendigt, og det har gjort, at to pædagogstuderende fra
Århus har ønsket, at have deres afsluttende felt praktik, hvor de skal
lave deres bachelor opgave på Kærvang. Vi fik forleden en god snak
med dem, og de synes der var rigtig mange vinkler på vores hverdag,
som de havde lyst at dykke ned i, og blive klogere på. I får sikkert, at
høre mere denne vej når engang de har bestået deres praksis opgave.
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Når mennesker har det svært kan det til tider hjælpe med nogle tryk på
kroppen, idet det kan give en oplevelse af samling og helhed. Vi lærer
En del målrettede øvelser heri i kommunikologi. Det benytter vi ind imellem i vores arbejde, og med god effekt. Nogle får også en kugledyne som
kan sikre god tyngde under søvnen. I min barndom havde min bedstemor
de mest fantastiske tunge dyner oppe i gæsteværelset, hvor vi sov, da vi
blev store nok til det. Sådan en dyne kunne jeg sommetider ønske mig
i vinter månederne, de har en god varme og så styrker det tryghed
på grund af tyngden.
Arrangements udvalget har nu planlagt forårsfesten, i år skal vi prøve,
at holde den ovre i redskabsskuret, så vi beder ”Guderne om Godt vejr” .
Kærvangs Venner sponsorerer musikken ved to unge mænd MD DUO fra
Koldby, så det skal nok blive en brag af en fest.

Igennem årene på Kærvang har jeg haft den filosofi at et højt informations niveau er godt, og mange, mange gange er jeg blevet bekræftet i, at
når medarbejderne ved besked med tingene tager de også et fint ansvar
for tingene. I mit efterhånden meget lange arbejdsliv, har jeg selv erfaret
hvordan manglende viden og informationer kan stresse og nedsætte min
mulighed for engagement, jeg håber på passende og kun den nødvendige
information til at forstå tingene vil flyde i en passende strøm i fremtiden

.
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Jeg har lige hørt bogen ”Fremkaldt” af Susse Wold - det er spændende, at
høre folks livshistorier - i denne bog fortæller hun om et møde med et
stammefolk, som kunne fortælle: ”Når en person i stammen handler
uhensigtsmæssigt kaldes der ind til stormøde. Den der opført sig forkert
står midt i og stammen danner ring om hende. Stammens øvrige folk begynder så at fortælle gode oplevelser og erfaringer med denne person- og
det kan blive ved i mange, mange timer. Hensigten er at hele ham for
”det onde han gjorde” og fremelske det gode der også er i ham” Måske
vi i Danmark skal lære, at sætte dem der har det svært og derfor reagerer
uhensigts mæssigt i vores inder kreds og sætte fokus på det gode i stedet
for, at straffe……..
I forrige uge var vi til et stort ledermøde i specialsektoren. I mødets 1.
dag deltog det samlede MED-udvalg også. Det var et par gode og velstrukturerede dage. Det gjorde mig glad at vores mission stadig er at
skabe de bedste muligheder for at mennesker der benytter vore tilbud
kan mestre tilværelsen og dermed leve livet godt. Vores vision er at
være kommunernes bedste leverandør, og det tænker jeg er en naturlig følge af missionen .
Jeg har lidt ferie i den kommende tid, og her skal jeg ud at holde foredrag om hvordan vi støtter mennesker med demens i at komme ud af
nervemedicin. Det gør mig så glad på deres vegne - at de får bedre
mulighed for at have et godt og værdigt liv. Jeg hører heldigvis om
rigtig mange kommuner der laver et rigtigt flot, og godt tilbud til
mennesker med demens og. at de også tænker ud af medicin og ind i
livet.
Og hermed er dette brev til jer slut - må I hver sær nyde det sidste af
vinteren og glædes over forårets komme…….
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen
Bosteds leder Kærvang
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Et år ved Fjorden
Vi har nu i et år boet og arbejdet ved Kærvang Fjorden.
Sikke en rejse—sikke en gave!
I dagene 5.6&7. februar 2018 flyttede vi til Fjorden og senere indvielse og ikke mindst et flot åbent hus.
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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
05.03.19
05.03.19
09.04.19
30.04.19

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.

