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Fastelavnsfest

Torsdag den 27.2.2020 Kl. 11.30 – 14.30
Sted : Kantinen ved det gamle sygehus

Kom gerne udklædt
Menù

Boller i karry m/ris & salat
og is til dessert

”Spillemand”

Peter Olsen spiller og synger sammen med os

”Slå katten af tønden”

Kaffe og hjemmebagte fastelavnsboller.

Hilsen arrangement gruppen.
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i februar 20

Flemming
Brian

05.02
26.02

Jane N
Dina
Marianne F
Bente S
Thea
Lene A
Helle B
Lene N
Annette B
Vilma

03.02
06.02
06.02
11.02
15.02
19.02
20.02
20.02
22.02
28.02
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Velkommen til
Christian
Mathilde BP
Mathilde KH
Christine
Maria

Ovenstående smukke billede har en tidligere beboere på
Kærvang, malet og sendt til os.
Synes den fortjener, at blive set af så mange som muligt—
dejlige varme farver.
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Jul og nytår på Kærvang
Der hygges med at pynte
juletræet pyntes den
23.december, Fjorden stuen.

Pakkespil og hygge på Fjor
den 1.sal. Efter pakkespillet
var der kaffe/te og æbleski
ver. En rigtig dejlig aften.
Som måske bliver en tradition ?
Julefrokost tid, med det, som sædvanlige, lækreste mad fra Kærvangs egen køkken. Mellem alle
retterne, sang vi de dejligste julesange.

Julegudstjenesten
den 23. december 2019
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Jeg har som pædagogstuderende her på Kærvang været med til, at
forsøge at skabe noget julehygge her i december måned.
Fordi i december hvor dagene er lange og mørke og vejret kan være
trist og gråt, der er det vigtigt med hygge. Hygge for at mindske alt
det triste og grå vejrs virkning på humøret og hygge for, at få det til
at føles som om, at de lange mørke dage bliver lidt kortere og lysere.
Det har vi også gjort her på Kærvang i midtbyen. Her har decemberen nemlig stået på julehygge i form af morgen og uge møder med
jule sange. Julekage bagning og risengrøds spisning. Film aftens hygge med julefilm og jule boller, og julemusik og sang omkring klaveret.
Ja hygge har der været masse af. En af de 4 søndage i advent stod fx
På en hel dag i jule hyggens tegn. Der blev bagt julekager og der blev
sunget og spillet julemusik omkring klaveret i stuen. Ja selv aftensmaden og aftens kaffen stod i julehyggens tegn, med risengrød til
aftensmad og de nybagte julekager til aftens kaffen. En anden dag
stod det på filmaften med far til fire, og en af beboeren havde bagt
dejlige jule boller. Alt i alt har december måneden været en rigtig
god måned med masser af julehygge.
Af Mathias
Så blev det nytårsaften på Kærvang og
det blev fejret med maner. Lækkert
mad, sjov og ballade. Affyring af bordbomber og krudt.
Alle er klar til, at tage godt imod 2020
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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;
Vi sidder i nichen – beboere og personaler. beboer rejser sig op. Jeg
siger: ” Vil du ikke sidde her sammen med alle damerne” ? Tjo ….
beboer går hen mod et personale, der sidder i sofaen. beboer siger
med glimt i øjet: Jeg skal lige se efter noget – og trykker samtidig på
personalets hoved. Nåh.. Siger personalet – det er min hestehale, du
kigger efter ?? Nemlig siger beboer - og med glimt i øjet siger beboer:
”Og hva` er det så lige, hesten siger ” ??
Beboer kommer gående – siger: ”Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen ??
Jeg svarer: Nu skal jeg vise dig, hvor du bor. Beboer siger: Ved du
godt det ??? Ja det ved jeg – det har jeg helt styr på, svarer jeg. – Og
beboer siger straks: ”Godt så vil jeg gerne bestille to af dig”
Juletur til Herningcentret 2019
Torsdag d. 5. december var dagen for årets juleindkøbstur. Desværre
var der mange, som af den ene eller
den anden grund var forhindret i at deltage, men heldigvis var vi 3, som var
afsted meget glade for at kunne komme
med. ;-) Og forhåbentlig er vi mere heldige med datoen til næste års juletur.
I herningcentret plejer de, at være meget gode til at julepynte – og i år var ingen undtagelse. Der var julekugler, juletræer og nisser i massevis. Kælkebakken var også på plads
og det var dejligt at se hvor glade børnene var for at få en kælketur.
Vi fik besøgt en del forskellige butikker – købt både tøj, radio og barbermaskine til konkurrencedygtige priser – Lindy er meget go´ til at
”prutte om prisen” og det lykkedes da også at få lidt ekstra rabat.
Og så fik vi en lækker frokost på Jensens Bøfhus. Der var rigtig mange søde små babyer som var med deres forældre på juletur. Og en enkelt havde faktisk mere hår på hovedet end de to mænd, som var med
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Ny afdelingsleder Fjorden 1.sal

Jeg hedder Mia, er 42 år gammel og født og opvokset på Mors.
Jeg har været ansat på Bostedet Kærvang – afdeling Fjorden 1.sal
siden 1. oktober 2019. Jeg har fået en meget fin og velkomst og
grundig introduktion. Jeg har besøgt alle afdelinger, hilst på de fleste medarbejdere, og beboere og det er en fornøjelse, at opleve den
hjertevarme som jeg er blevet mødt med. Jeg vil forsøge, at leve op
til den høje faglige standard, som Kærvang er kendt for. Kærvang
er et stort og velbeskrevet sted, at lære at kende og jeg gør mit bedte for, at sætte mig ind i praksis, så jeg kan støtte op om at Kærvang er et hjertevarmt og dejligt sted at bo med faglige dygtige
medarbejdere.
Lidt om mig: Jeg er uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i
Thisted i 2003, og har arbejdet indenfor behandlerpsykiatrien i Regionspsykiatrien i Viborg både på sengeafsnit og i ambulatorie,
derudover har jeg arbejdet et par år som psykiatrisk sygeplejerske i
socialpsykiatrien i Morsø kommune under handicapafdelingen. Jeg
har ledelseserfaring fra mine 8 år i Klinik for Retspsykiatri i Viborg, hvor jeg også arbejdede med, at optimere arbejdsgange og
støtte op om tværsektorielt samarbejde, mellem de aktører, der findes i sundheds- og socialvæsenet. Jeg er uddannet mindfulness
instruktør og blev i sommeren 2019 uddannet kriminolog med speciale i forebyggelse. Jeg holder meget af at undervise og videns
dele.
I min fritid holder jeg af at være sammen med min familie og gode
venner.
Mange hilsner Mia
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Referat Brugerrådsmøde 30. januar 2020 kl 13.30
Tilstede: Herman, Kaj, Ivar, Lindy, Abdi, IMA, ABD og Lone
Referent: Lone - sammen med Lindy
Godkendelse af referat fra sidst Ok
Godkendelse af dagsordenOk
Gensidig orientering:
når Kærvang er blevet spurgt om beboerne må have dyr –
så har svaret været : ”Når du kan passe den selv, og den skal
opholde sig i din bolig, så må du godt have dyr på kærvang
” Når Kærvang er et botilbud, er der krav om at dyr ikke
må være i køkkenet, derfor forventes det at dyrene skal op
holde sig i beboerens lejlighed eller udenfor. Kan vi blive
enige herom?
Abdi ønsker ikke kamphund på KV – så derfor bør det skrives at hundene skal være lovlige, og også venlige samt være
rolige om natten. Der skal selvfølgelig også være lovpligtig
forsikring på hunden. Hunden skal luftes regelmæssigt, og
der skal ryddes op efter dens efterladenskaber.
Hvis hunden skal med i bilen skal ejeren sørge for transportkasse. Ved ejers sygdom eller ferie forventes det, at dy
ret bliver passet af familie eller i pension.
Biograftur – julefilm. Hvordan var det?
Det var en rigtig go´ film, med en overraskende slutning.
Hvordan var julen og nytåret på Kærvang
Fin juleaften og nytårsaften i Midtbyen.
Og ligeledes ”på Fjorden”
Dronningens nytårstale blev selvfølgelig en del af
”programmet”
Abdi synes, det bedste var pakkelegen i december måned
Kaj nød hyggen og snakken nytårsaften.
Ivar gik tidligt i seng nytårsaften
Fastelavnsfest torsdag d. 27. februar – Lone fortæller hvad
der er planlagt og håber på stor opbakning.
Arrangementet bliver i kantinen ved sundhedshuset.
Vi starter med spisning kl. 11.30 (boller i karry med ris og
3 farvet is til dessert)
Derefter slår vi katten af tønden
Og slutter af med kaffe/the og fastelavnsboller
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Café Kærvangs fremtid – da der nu kun er 3 daggæster og dagtilbuddet
er beregnet til mindst 6, skal det overvejes hvordan vi stadig kan få råd
til at drive det – Mia og Lone fortæller hvilke tanker, de har gjort og
hvilke beslutninger de har truffet.
Vi vil ”flytte” Caféen til ”Fjorden” mandage og onsdage –
for på den måde at give bb´erne fra KV Fjorden bedre mulig
heder for at komme i Caféen – og brugerne af Caféen andet
at kigge på. Beboerne fra begge matrikler er selvfølgelig mere end velkomne til at komme i Caféen både ”på Fjorden” og
i Midtbyen.
Ønsker til Kærvangs Venner:
Der er kommet et forslag om, at beboerne selv får et skur hvor de
kan låse deres cykel ind/ ud og har deres egen nøgle. Hvem vil være
med til at undersøge hvad, det koster og skrive ansøgning til Kær
vangs Venner? Vil det være rimeligt at betale for parkeringsplad
sen? At betale et depositum for nøglen på måske 200 kr?
Ivar foreslår at søge om fondsmidler (hans søster har før hjulpet)
Kærvangs Venner har penge fra en arv, disse kan måske bruges på et skur, men det forventes at være et stort beløb der kræves til indkøb.
Først tænker Abdi at han – sammen med Kirsten H – vil lave
en ansøgning til ”Vennerne” Han finder dog ud af, at han i
stedet kan købe en ”plastik-garage” . Som kan trækkes overcyklen og derved beskytte den mod vind og vejr. Derfor er ønsket
om et skur ikke aktuelt alligevel
Midtbyen vil gerne ha´ en bluetooth radio – Ivar vil gerne købe
den og IMA siger go´ for det. (hun snakker med Kærvangs venner om det)
Evt.
Mandagscafé – hvordan får vi flere til at deltage? Forslag om
at der måske kan laves fastelavns-ting der. Udklædning, m.
Susanne (leder i stueetagen Fjorden) ønsker at være
”menig”
pædagog – hun skifter til Kv Midtbyen og der er opslået stilling
som afdelingsleder på ”Fjorden” igen.
Næste møde er den 12. marts - emner til mødet?
Nada-caféen–er der ønsker om/tilslutning til at starte op igen??
Datoer for næste møder 12.3 30.4. 11.6. 20.8. 15.10 10.12.
Inger Marie er kaldt til møde den 12.3. og deltager derfor ikke.
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Tak for nu

Tiden er fløjet af sted og 7 uger er gået alt
for stærk.
Mandag den 2. december 2019 var en speciel dag. Vi skulle starte i praktik, i psykiatrien. Sommerfuglene fløj rundt i maven
og vi havde mange spørgsmål, både på
godt og ondt. Hvordan var beboerne, hvordan vil vi blive taget imod, hvad vil beboerne sige til nye studerende, er psykiatrien
så slem, som vi har fået printet i hovedet
etc. Vi var begge nervøse, men blev positiv overrasket.
Inden vi startede, havde ingen af os planer om at skulle arbejde i
psykiatrien, men Kærvang har ændret vores syn, og vi har fået en
forstørret lyst til, at arbejde inden for psykiatrien i fremtiden.
Vi blev modtaget med åbne arme, glæde, positivitet og imødekommende beboere og personale. Alle ville os det bedste og ville lære
fra sig. Det har gjort, at vi som studerende, har lært utrolig meget.
Vi har oplevet flere professioner og fået kenskab til de forskellige
måder, som professionerne arbejder på. Det, at alle professioner er
lige og har lov til at have lige meget indflydelse har vi været utrolig glad for. Det skyldes, vi, som studerende, har fået lov til flere
ting end vi havde regnet med, hvilket har oprustet os utrolig meget
og gjort, at vi har fået flere faglige kompetencer og fået flere sygeplejefaglige ting i hænderne end vi før har prøvet.
Kærvang har været et fantastisk sted at være studerede, da personalet tager hånd om de studerende, stor hjælpsomhed, faglig viden,
og gode råd. Kærvang har så mange gode tilgange til livet og til,
hvordan man vender det negative til positive, hvilket vi begge tager med os i vores videre gennem, vores studietid og ud i den virkelige verden, når vi er færdiguddannet.
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For at afslutte vores 7 uger, planlagde vi en tur i skoven, med efterfølgende eftermiddagskaffe og ka
ge. Der var ikke stor opbakning til
vores tur i skoven, men Sine kunne godt lokkes med. Det blev efterfølgende til en tur forbi Højriis
Slot, før turen gik tilbage til Kærvang, hvor der var
eftermiddagskaffe, hvor flere beboere kom og sagde farvel.

Vi vil gerne takke Sine for en
dejlig gå tur i skoven, samt
de resterende beboere og personale, for at komme ud,
hygge med os.

Til sidst vil vi begge gerne sige en kæmpe tak til Abdi og Sine,
for at ville være med til vores eksamen. De, de andre beboere
og personalet, var med til, at vi tog fra Kærvang med den bedste læring og et nyt syn på livet.
Tak for nu alle sammen. Vi ses igen
Kristina og Mette – sygeplejestuderende.
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Kære Læsere af Kærnyt
Så kom vi ind i det nye år, og igennem en rekordvarm januar - og
det kunne tydelig ses, da vi var en tur på Thyholm, her var der
påskeliljer i fuld flor i vejkanten, ved Hvidbjerg og på torvet i
Jegind by - det var overraskende, så da vi kom hjem måtte jeg
hellere runde hele haven, og der så jeg så, at violerne var i flot
blomst - utroligt, måske vi allerede nu kan sætte kartofler.
Første oktober startede der to nye afdelings ledere på Kærvang,
og der har været lagt meget energi i, at få de to vel introducerede
til Kærvang som helhed, og i hver deres afdeling. I januar kom
Susanne (i stueetagen) til den erkendelse, at hun hellere ville være menig pædagog, og derfor er hun nu ansat som pædagog i
Midtbyen. Vi håber på - og beder til, vi igen får gode kvalificerede ansøgere til stillingen på Fjorden stuen.
Jeg har skrevet om, at vi havde en del tilsyn her i efteråret - sluttende med et koordineret tilsyn, hvor socialtilsynet og arbejdstilsynet mødtes med os. Ind imellem er vi i et dilemma mellem borgerens, ret til selvbestemmelse, og det at medarbejderne skal have et godt og sikkert arbejdsmiljø. Vi havde fået til opgave, at
komme med dilemmaer mellem de to tilsyns vinkler i vores hverdag. Det mest iøjnefaldende er rygning: Borgeren har ret til, at
ryge, medarbejderne må ikke udsættes for røg. Allerede da vi
forberedte os til mødet med de to tilsyn, blev det klart for os, at
vejen ud af disse dilemmaer er forhandling, forhandling og atter
forhandling. Mødet fandt sted i en positiv ånd, og vi skiltes med
en positiv erfaring. Vi fik så også en grøn smiley for vores arbejdsmiljø og er fortsat godkendt af det sociale tilsyn, så det er vi
tilpas med, om end vi en overgang syntes, der gik al for megen
tid med diverse tilsyn.
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Vi havde jo et godt julemarked, der var mange fine ting at købe,
jeg fik selv købt nogle julegaver og et par filtede hjemmesko til
mig selv, så jeg synes helt sikkert det var et herligt marked.
Kærvangs venner gør en
stor indsats for beboerne på
Kærvang, og det vil jeg
gerne benytte lejligheden til
at sige TAK for, og i året
hjalp de os osse med at få
asfalteret stierne nede i
”parken” på Fjorden, så
også de borgere, der har
gangbesvær kan færdes sikkert i det ujævne terræn.
Der skal også lyde en stor TAK til Ivar og hans forældre - de
har travet Nykøbing og Thisted tynd, for at samle gevinster ind
til de dejlige bankoaftner - og de er gode til det - der er nu igen
masser, af fine gevinster.
Vores spillemand Peter, som kommer troligt hver onsdag, skal
der nu osse lyde en tak til - det giver så megen liv og glæde på
Kærvang til onsdags dans, og jeg håber han bliver ved til ”evig
tid”.
Vi har også enkelte andre ”frivillige” eller måske venner, som
kommer på besøg hos et par beboere, og forleden mødte jeg en
lærer, som lige var gået på pension, ham opfordrede jeg til at
blive besøgsven - det er rart at få besøg af andre end dem der
lige arbejder på Kærvang nu.

16

Jeg har været ansat 28,5 år på Kærvang og har været med gennem hele den socialpsykiatriske udvikling - lige fra, at socialpsykiatri benævnelsen skulle signalere, at psykiatrien i Viborg
amt tog udgangspunkt i, at den enkeltes sociale situation var af
afgørende betydning til, at socialpsykiatri i dag mere opfattes
som en faglig disciplin. Flere havde sagt til mig, at jeg havde en
vigtig erfaring, at bringe videre, og derfor holdt jeg et lille oplæg om de mange år jeg har været med på et leder møde i området for social psykiatri, om hvad der havde påvirket mig undervejs, og hvorfor jeg siden 1993 har haft troen på, viden om, at
mennesker med sindslidelser kan komme sig, og den viden
smittede også til mine drømme for mennesker med demens - at
de kunne komme sig noget og i hvert fald få det bedre end den
dag de flyttede ind.
Mange af jer læsere af Kærnyt er bekendt med, at vi har en intern uddannelse i kommunikologi - og noget af det, de lærer på
uddannelsen er give laaaangsomme bevægelser for at skabe en
anden og bedre tilstand i beboeren. I dag modtag jeg en artikel
om en nyere undersøgelse der viser, at hurtige bevægelser gør
et godt for hjernen, og de langsomme bevægelser gør noget andet godt. En artikel som bekræfter det, vi lærer i kommunikologi. Artiklen er på engelsk, så jeg skal have lidt mere tid til at
forstå den helt.
Det er fra ledelsen i special sektoren besluttet, at der skal arbejdes med at skabe mere tid til borgeren inden for de økonomiske
rammer vi har. Derfor er der sat en spændende proces i gang, en
proces som skal sætte fokus på hvor hver enkelt afdeling kan
gøre noget nemmere, smartere og måske på en helt enden måde
så der vindes tid - tid til at være sammen med borgeren. I starten vil det selvfølgelig kræve nogle ressourcer, at komme til, at
stille skarpt på arbejds gange og tænke anderledes, men der er
en stor erfaring i det konsulent firma, der skal hjælpe os på vej,
med, at det hurtigt nytter - det vil jeg sikkert komme til, at fortælle mere om i de kommende lederhjørner.
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I området for socialpsykiatri arbejdes der med, at skabe fælles
fodslag i den faglige udvikling, derfor er der afholdt to arbejdsdage hvor Kærvang deltog med 16 medarbejdere, og så skal vi i leder forum drøfte hvad, der skal prioriteres. Dernæst skal der udvikles en uddannelses plan.
Klimaet har en højere bevågenhed end nogensinde før, og det har
regionens politikere også taget alvorligt, derfor skal vi i år også
lave klima handleplaner, det første møde foregik i fredags - og det
bliver spændende hvor det bringer os hen - hvordan vi kan lave
små og store tiltag til gavn for hele kloden.
I amtets tid var der lokale samarbejds foraer mellem kommunerne, behandlings psykiatrien og den amtslige social psykiatri, de
blev kaldt distriktsråd. Det fungerede rigtig fint, og der var tæt
samarbejde mellem de tre parter med henblik på, at skabe de rette
tilbud til mennesker med sindslidelser i området. Da amterne blev
nedlagt blev der også hurtigt lukket og slukket for disse distriktsråd. Sidste år var jeg kaldt til 3 møder mellem Morsø kommune,
behandlings psykiatrien i Thisted og Brønderslev. Vi talte sammen om konkrete problemstillinger, og hvordan vi fremover kan
gøre det bedre sammen. Det har været fascinerende, at opleve
hvordan, stemningen er blevet mere positivt, og at der nu er fælles
fokus på hvordan, vi sammen kan gøre det til stadighed bedre til
gavn for den enkelte borger. Arbejdet blev sluttet i december med
konklusion om, at det vil være godt, at have et sådant formelt samarbejds forum og, at også Thisted kommune inddrages - og så
slog tanken mig ”Tilbage til det gode, distriktsrådene kunne”
De sociale medier skaber muligheder - og nogen gange stjæler de
også vores tid, jeg har begrænset mig til Linked In og Face Book.
Her har jeg kunnet følge Karin Dyhr, som vi mødte da hun havde
skrevet bogen ”Glaspigen”. Hun skrev for et stykke tid siden, at
den sygeplejerske , der blev hendes terapeut havde sagt: du er gået i stykker i relationen - så kan du også repareres i relationen” og
det er meget rigtigt. Derfor er det vigtigt, at de mennesker der arbejder på Kærvang er dygtige til, at
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være i kontakten med de mennesker der kommer på Kærvang, og
det gør vi hvad vi kan for at uddanne dem til.
Jeg får ofte lyttet på kloge bøger mens jeg kører i bilen - lige nu er
jeg vendt tilbage til Aggi Jensens bøger ”Baggårds børn har også
drømme” og ”Sensommer” - hun har desuden skrevet
”Kærlighedens styrke”. Sidst nævnte var den første bog, og den fortæller om hvordan hun har oplevet, at hendes mand fik demens, og
hvilke udfordringer og glæder det gav. Den er virkelig anbefalelses
værdig. Jeg googlede hende og efter det der kom frem, lever hun
stadig - ja det er fantastisk.
I julen faldt jeg tilfældigvis over bogen: ”Livet er i det mindste en
historie værd”. Den greb mig - på Kærvang arbejder vi med
”livshistorie fortælling” med henblik på, at man forliges med sit liv
til nu, og også får øjnene op for hvad man har lært, af livet og hvad
livets genvordigheder også har givet af styrker. På et tidspunkt blev
jeg nødt til, at spole tilbage og notere mig en klog sætning i bogen: ”
Gennem fortællingen om ens liv, kan man blive sit eget medmenneske - og ikke modmenneske” - det siger meget.
Nå, men tror jeg også at Lisbeth vil sige at nu er der ikke mere plads
i denne udgave af Kærnyt til mine tanker og overvejelser - så sluttelig skal der lyde:
Tak for din opmærksomhed

Lykke til i året 2020
Må vi sammen skabe gode stunder til glæde
Og husk ”glade hjerner kan udvikle sig” - så lav hver dag lidt sjov
og ballade og giv hinanden 100% opmærksomhed
Godt nytår
Bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Leder - bostedet Kærvang
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Torsdag d. 12. december stod i julefilmens tegn. Vi har en rigtig go´ aftale
med Bio Mors som viste filmen ”Last
Christmas” for os. 5 forventningsfulde
var vi af sted.
Filmen er bygget over sangen af
George Michael og undervejs hørte vi
også flere andre sange af og med ham.
Historien var rigtig sød – om en ung
pige, som var noget af et rodehoved
med sit liv. Undervejs i filmen kom
det frem at hun nyligt havde været syg
og havde fået transplanteret et nyt
hjerte. Vendepunktet i hendes turbulente hverdag kommer da hun
møder Tom. Han får hende til at tænke over tingene ta´ sit liv op til
revision. Og så siger vi ikke mere – vi skal jo ikke røbe den store
overraskelse i filmens handling.
Tak til de flinke mennesker i Bio Mors, som viste filmen for os – og
til Kærvangs Venner som betalte billetterne.
Abdi og Lone (Café Kærvang)

Afhentning af juletræer

Helt som vanligt gik årets juletræsafhentnings-tur til Legind.
Skovarbejderne havde fældet træerne for
os – så vi skulle bare ha´ net udenom. Det
kræver gode armmuskler at hive et juletræ
gennem det maskineri. Og vi skulle ha´ mange gennem. Bagefter
skulle de alle sammen læsses på traileren. Pyha. Det gav varmen på
en ellers kold dag.
Udover træerne fik vi også lige nogle bundter gran og fyr til dekorationer og pynt til de udendørs krukker. Så nu kan alle gå i gang med
den store pyntning.
Efter arbejdet fik vi en velfortjent kop kaffe. Og så var vi ellers klar
til at køre hjem igen. Ivar, Hanne, Peder og Lone
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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset.
Danse café, Kærvang Fjorden, hver onsdag kl.19.00

27.02.20
03.03.20
07.04.20
28.04.20

Fastelavnsfest kl. 11.30
Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden
Banko v/fjorden 15.30-17.00
Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden

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

