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Sprit Sprit Sprit…..
På Kærvang bruger vi sprit hver dag—men i den sidste tid, er der brugt
ekstra meget -alt skal sprittes—computere, dørhåndtag, kopimaskine,
nøgleskab og sådan kan jeg blive ved….Det sker ikke af sig selv ! Rengøringspersonalet på Kærvang har med stor ihærdighed og arrangement
taget opgaven på sig, så os andre kan gå trygt på arbejde. De har købt
sprit og flasker mv, så alt hvad der har været brug for, har været til rådighed.

4

Vi gratulerer med Fødselsdagene i april 20

Carl Jesper
Thea
Lene
Jens
Lisbeth M
Naja
Kaj M
Vibeke
Oskar
Herman

04.04
06.04
09.04
12.04
15.04
21.04
24.04
25.04
27.04
30.04

Marianne G
Therese
Mille
Gitte H
Kami
Kristina
Annelis
Gitte R

06.04
08.04
09.04
11.04
20.04
25.04
28.04
29.04
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Velkommen til
Christina
Klaudia
Emma
Helge

Farvel til
Lisbeth A
Gitte B
Julie R

Ovenstående smukke billede har en tidligere beboere på
Kærvang, malet og sendt til os.
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Lederne på spil
Ledelsen på Kærvang holder, af og til et lille møde, hvor mange
ting besluttes.
En af de rigtig gode beslutninger de har taget er; at vi de sidste 2
fredage har modtaget lidt sødt til ganen/sjælen—det var dejligt
i en hektisk tid med Corona, Hvor mange har ydet en stor og
ekstra indsats.
TAK FOR DET
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Til Banko i Bankohallen i Nykøbing
Hanne og Vibeke var en søndag i marts kommet til Banko
spil i Banko Hallen i Nykøbing.
De har begge glædet sig - medlemskab til hele 2020 er nu
købt.
Alle havde en rigtig god aften

8

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 beboer vågende kl. 06:00 og ville meget gerne op.
Vi forhandlede lidt om det, og vi blev enige om at sælge hans R..
og at beboeren skulle blive i sengen, og vente til morgendamerne
møder ind, og så hører musik indtil de kommer.
Det ville beboeren gerne. - men betingelsen er
Pigerne skal have dansebenene klar

Jeg står og lægger nyt sengetøj på hos en beboer, der flyver fortællinger og grin igennem luften, og da jeg så siger: hvorfor er det egentlig
mig der står her og arbejder, når i nu du/I har så stor en mulighed for
at hjælpe mig:
Der blev sagt: ha skal jeg fortælle dig hvorfor: du bliver jo betalt for
det.
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Hyggestund
Hyggelig eftermiddag i nichen, med godt selskab en
dejligt udsigt

10

Kære Kærvang
(beboere, medarbejdere, pårørende og ledelse)
Min sidste dag på Kærvang blev noget anderledes, end jeg lige havde
regnet med. Det var min sidste dag, helt uden at jeg vidste det. Da vi
lige nu står i disse Corona-omstændigheder, gik jeg desværre glip af
en del dage på Kærvang, da jeg måtte blive hjemme og passe på jer
andre ved at passe på mig selv.
-En noget anderledes slutning, end hvad jeg lige havde regnet med.
Afstanden mellem os, kom noget før end regnet. Ikke mentalt, men
fysisk. Til gengæld har jeg ikke oplevet noget stærkere fællesskab på
Kærvang, end jeg har gjort de seneste 14 dage. Det er en helt unik følelse, som jeg nu sidder tilbage med, og kan tage med mig på min videre færd. –Tak for det.

3 ½ år på Mors er gået, og det er nu tid for mig, og min familie, at vende næsen tilbage mod vores Sydfynske rødder.
Kærvang har fulgt mig igennem meget: -Livet som pædagogstuderende, hvor jeg sugede al viden til mig, og lavede en masse fejl undervejs.
–Pendlerlivet med vikarjob, hus og kæreste på Mors og pædagogstudiet på Fyn. En tid som blot skulle overstås, så jeg kunne starte mit nye
liv heroppe. –Livet som nyuddannet pædagog, hvor stadig blev klogere, og stadig lavede fejl.
Fejl skal der til, for ellers er der ikke noget at lære af.
”Nyuddannet” kan jeg ikke helt kalde mig mere. Nu er det ganske vist
2 år siden, at jeg fik beviset i hånden, og Kærvang er ikke længere mit
uddannelses-sted, men udviklings-sted.
Foruden titlen som pædagog, har jeg også kunne skrive personlige titler som MOR og KONE på listen. Så jeg har været igennem en kæmpe
udvikling både på det faglige og personlige plan gennem de 3 ½ år på
Mors.
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.
Nu hvor min tid er slut her på Kærvang, er der mange gode ting, som jeg
tager med mig; en masse viden om kommunikation, validering og menneskesyn, stunder og oplevelser fyldt med humor, varme, omsorg og opmærksomhed og ikke mindst et fantastisk fællesskab, både kollegialt,
men også Kærvang i sin helhed.
Én stor familie
Lige som i alle andre familier, har der kunnet opstå uenigheder og diskussioner, men som oftest, så løser det sig i sidste ende, når der er et fælles
ønske om, at det skal gå godt.
For en måneds tid siden blev jeg spurgt, om jeg ikke glædede mig til, at
skulle tilbage til Fyn. Hvad jeg svarede var: at det kom an på, hvordan jeg
så på det.
Hvis jeg har fokus på, hvad jeg rejser fra, bliver jeg vemodig, og har
egentlig allermest lyst til at blive.
Men hvis jeg ser på, hvad jeg rejser til, så glæder jeg mig til at blive genforenet med min biologiske familie. Glæder mig til, at kunne give min datter de goder der er ved at have familien tæt på.
Som jeg tidligere har nævnt for Inger Marie og kollegaer, så ville jeg ønske at jeg kunne tage hele Kærvang med mig til Fyn. Men så vidt jeg er
bekendt med, findes der endnu ikke en så stor flyttekasse.
I må derfor gerne holde øjnene åbne, og endelig sige til, hvis det skulle
komme på markedet en dag. 
Til mit store held, har jeg fået lov til at fortsætte min kommunikologiuddannelse, og jeg vil derfor stadig have min gang på Mors i ny og næ.
Det er derfor ikke et endegyldigt farvel, men blot et PÅ GENSYN til jer
alle.
En STOR tak skal I have, alle sammen. For uden jer (hver og én) har Kærvang ikke været dét Kærvang, som nu har sat et stort aftryk i mit hjerte.
Vi ses snart. 
Jeg ønsker jer alle ALT det bedste.
Fra Thea (Midtbyen)
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Værnemidler på Kærvang
Alle Bosteder i Region Nordjylland har modtaget værnemidler,
også Kærvang.
Som det kan ses nedenfor er tingene samlet i en kasse med retningslinjer, så det er nemt, at gå til, hvis det skal i brug.
Kærvang har, heldigvis, ikke endnu haft det store forbrug af værnemidler
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Kære Læsere af Kærnyt
I dag er det igen en dejlig solskinsdag - og det forlyder, at vi får
herligt vejr i påsken - det bliver godt. Marts har godt nok været
ustadigt lige fra fornemmelsen af NU er det virkelig forår til
pludselig sne og hagl i en voldsom storm, men sådan er det jo

Den sidste måned har været præget af ”Corona tider” med alt
hvad det indebærer. Der er udarbejdet en beredskabsplan for
special sektoren, og for de enkelte botilbud i socialpsykiatrien,
så vi er klædt på til, at løfte opgaverne på bedste vis indenfor de
rammer der er, og med den bemanding det er muligt. Der er i
hver afdeling lavet en beskrivelse, af hvilke opgaver der kan
løses når så og så mange er på arbejde og bberne er raske/syge.
Især i de to første uger var der mange sygemeldinger, så i en
vagt kunne alle mand være på arbejde og i næste var der kun
minimums bemanding. Beboerne har vist stor forståelse, og har
været meget hjælpsomme i hverdagen, og også været gode til at
holde fast i de retningslinjer, der er, med afstand og håndhygiejne.
På Kærvang øver vi os til stadighed i hver især at tænke: ”jeg
holder mig sund og rask” i stedet for ”bare jeg ikke bliver syg”,
fordi underbevidstheden IKKE kan håndtere begrebet IKKE.
Der er mig bekendt heldigvis ingen beboere eller medarbejdere
der er testet positiv for corona, og det er rart - ved et par bbere,
der havde milde symptomer, har vi haft gang i værnemidler,
dvs kittel/forklæde mundbind, sikkerhedsbriller og handsker og det er gået så fint, og i takt med vi har brugt heraf har vi fået
nyt.
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Der har generelt været en god stemning på Kærvang, der er blevet lavet masser af sjov, og det fordi det er så rart OG så styrker
det faktisk også immun forsvaret, så to fluer med et smæk.
Aprilsnar blev der også plads til at gøre, og det er jo sjovt i situationen og hver gang vi fortæller om det til andre - så tak til de
kreative hjerner for disse oplevelser også.
I starten sagde afdelingslederne, at jeg hellere måtte arbejde
hjemmefra, så jeg kunne holde mig sund og rask og, at de gerne
selv ville være ”ved fronten” - sådan gik det nogle dage, og jeg
kedede mig bestemt ikke for samtidig med, at Kærvang kører
videre i hverdagen, var der jo så meget Corona afledt arbejde, der
skulle gøres, så det blev osse til week end arbejde. Så blev den
ene afdelingsleder forkølet med milde corona symptomer, men
kunne ikke blive testet, så måtte hun også blive hjemme, så stod
den anden med al direkte ledelses arbejde - og det jo i forhold til
100 ansatte og 46 beboere, 3 daggæster og en vi yder bostøtte til,
så det blev til lange arbejdsdage og så måtte hun hjem et par dage, og så er jeg tilbage igen på Kærvang.
Flere af de sygemeldte har været ret utålmodige for, at komme
tilbage i arbejde, men i starten var det jo ikke muligt med testene,
og så måtte de blive hjemme til de havde været symptom fri 48
timer - og da almindelig influenza og forkølelses symptomer ligner corona, ja så var de nødt til at blive hjemme, også med tilstande hvor de almindeligvis ville tage et par Panodiler og så
komme på arbejde.
Der har stadig været en del mødeaktivitet - så vi er blevet ret gode til video møder om end der også går ekstra tid med det pga
teknikken driller. På en eller anden måde synes jeg, de trætter
mere end almindelige møder - i fredags havde jeg videomøde
med en kommune kl 8-9 , dernæst koordinerende møde med de
andre ledere i området kl 9-10, så var der en helt almindelig syge
fraværs saftale kl 10.30 og kl 11 var der det 3. videomøde med
en kommune, og så kunne jeg dernæst gå til mit øvrige ledelses
arbejde - jeg var godt nok ”bombet” da sidst på eftermiddagen
kørte til Thy.
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En anden konsekvens af diverse aktuelle regler, så har vi også
afholdt den psykiatriske konsultation som video møde, det gik
ret godt - - så nu er flere beboere med på den digitale kontakt,
spændende som en krise kan give udvikling.
Da der er så mange restriktioner, om mødedeltager antal osv er
der også udviklings processer der er sat på pause, og jeg håber
på at de bliver sat gradvis i gang når vi er ovre ”alt det her”, så
vi kan mestre den udvikling, som egentlig tegnede til at blive så
spændende.
Det er også besluttet, at der skal være besøgsforbud. Det må vi
hver især leve med, selv om vi helst ville at Kærvang er åben
for alle altid, men det nytter ikke. Hvis en beboer bliver meget
alvorlig syg - døende, vil der kunne fraviges fra dette forbud,
når man tager højde for de særlige retningslinjer, der er for, at
undgå smitte risiko.
Alle er vi via medierne hele tiden opdateret med hvordan vi som
borgere skal forholde os, holde afstand i butikker, kun 1 fra husstanden handler ind, der sprittes hænder ved indgangen eller der
skal bæres handsker. Generelt synes jeg de mennesker jeg møder, er god til at overholde disse regler.
Efterhånden er der flere af os der trænger til, at blive klippet,
men det er så heller ikke en mulighed i disse tider - for mig er
det lidt pudsigt ikke at kunne blive klippet, når to af mine søstre
har en frisør salon, men jeg må vente ligesom alle andre.
Og heldigvis sker der også andre ting i denne tid.
Dansken har fælles sang hver morgen kl 9 - det giver en en god
fællesskabs følelse. Jeg har en ven på 82, som er vokset op i
Sønderjylland, og han sendte mig forleden
sms om, at han har det godt: ”Jeg synger”,
og så et tysk citat som jeg oversætter på
som jeg nu formår : ”Når man synger, øger
det din ro, da vrede mennesker ingen sang
har”. 
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Med baggrund i, at der nu kun er tre personer der er tilmeldt
Kærvangs dagtilbud ”Cafe Kærvang” har vi set os nødsaget til
at opfinde en samkørsel med Fjorden 1.sal - så vi kan fortsætte
med dagtilbuddet, som jeg tror har stor betydning for de mennesker der benytter det, og vi er glade for de kommer her.
Fjorden 1.sal og dagtilbuddet besluttede så, at slå sig sammen,
så der er ”Cafe Kærvang ” på Fjorden mandag og onsdag og de
øvrige dage er det i aktivitets huset i Midtbyen. Vi kan jo godt
lide, at have noget at fejre , så vi lavede en lille åbnings højtidelighed da motions rummet på 1.sal blev til cafe Kærvang - og
der er et par billeder herfra.
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En anden glædelig begivenhed er, at det 8. kommunikologi hold
klarede den afsluttende eksamen og det fejrede vi ved, at gå ud og
spise sammen, det var LIGE FØR Danmark blev lukket ned, maden smagte godt, stemningen var fin - og ingen af os vidste, at det
var det sidste cafebesøg i laaaaang tid. Som tak for undervisningen havde deltagerne samlet ind til en meget fin gave til mig, den
blev jeg godt nok glad for, En del af deres ”eksamns forløb” er
beskrive hvad de har fåret ud af uddannelsen - hvad det er de blevet klogere på i deres kommunikation, og samspil med andre
mennesker, det berørte mig, at læse hvilken dannelse de oplever
uddannelser giver dem.
Ja og så blev det endelig 1. april og den nye afdelings leder til
Fjorden Stuen kunne starte. Han hedder Benni Jørgensen og vil
sikkert præsentere sig selv her i Kærnyt, når han helt har fået fodfæste. Han er uddannet pædagog, og er sallingbo, har ledelsesmæssig erfaring fra special området - så velkommen til! Siger
Kærvang.
Da han helst skal have et rimeligt overblik over Kærvang som
helhed så starter han med introduktion til Kærvang Midtbyen, så
Kærvang Fjorden 1.sal og sluttelig hjemme i egen afdeling, hvor
han skal sættes godt ind i hver eneste beboer, og lære hver eneste
medarbejder at kende. Der er jo tusind ting, at lære og, at vide på
en ny arbejdsplads - der er mange skrevne regler, men måske endnu flere uskrevne - så jeg tænker det 1. år går med at komme til at
kende til alting, og det næste med, at få flere og flere færdigheder
- så jo en spændende proces for Benni, afdelingen og resten af
Kærvang.
Nå nu kan jeg høre have arbejdet kalde - tror osse jeg vil have
godt af den friske luft og få brugt hele kroppen - Godt forår til alle
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Leder Bostedet Kærvang
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Påske på Kærvang i en Corona tid
Selv om vi spritter, passer på hinanden på Kærvang—skal påsken
ikke gå hen over hovedet på beboer og medarbejderne på Kærvang
Der pyntes op, som om intet var hændt, rigtig hyggeligt, at der
pyntet op når vi færdes på Kærvang.
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Alle steder er der forårsfaver, selv i krukkerne uden
for indgangen, er der plan
tet blomster i de dejligste
Farver.
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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset. Pt. stoppet
Danse café, Kærvang Fjorden, hver onsdag kl.19.00
07.04.20 Banko v/fjorden 15.30-17.00 aflyst
28.04.20 Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden aflyst

Bostedet Kærvang
Strandparken 82
Asylgade 23-27
7900 Nykøbing M.

