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Grillaften
Kærvangs venner arrangere
grillaften v/Kærvang Fjorden,
Strandparken 82.

Tirsdag den 25. august 2020
kl. 17.30
Vi håber på solskin og tørvejr, og vil gerne se beboere
fra alle afdelinger, dagsgæster, pårørende, personale og
venner af huset til en hyggelig aften med bøf, koteletter, pølser, grønsalat og kartoffelsalat og senere kaffe
og kage. Vi vil synge et par sange og høre noget godt
musik.
Tilmelding er nødvendigt, og kan ske på mail
l.lauridsen@rn.dk el. tlf. 97645120 gerne inden den
15. august 2019
Hilsen
Kærvangs venner
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i juli/aug 2020
19.07
31.07
01.08
06.08
19.08
21.08

Torben N
Lindy
Abdi
Tove
Kristina
Søren

07.07
16.07
21.07
24.07
25.07
26.07
27.07
27.07
28.07

Anne Berit
Betinna
Peder
Inga
Annette
Inger Marie
Marianne D
Lisbeth A
Anna Marie

03.08
06.08
11.08
11.08
12.08
22.08
28.08
29.08

Lone
Mette M
Maria
Lisbeth
Niels
Mette Line
Ulla
Natasja
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Farvel til
Ann Margit
Susanne
Dette 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.

Anette er en ny beboer på Kærvang Fjorden stuen.
Lad os alle byde hende hjertelig velkommen.
Anette er ny, og kender ikke alt det som Kærvang kan tilbyde, så det kunne være rart, hvis vi alle bød ind med de
forskellige tiltag som er gode.
Måske hun kunne drikke kaffe med én på terrassen?
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Sine og Ramsløg
Sine har på en af hendes daglige gåture plukket Ramsløg. Da
hun kom hjem, gik hun i køkkenet og lavede den lækreste
Pesto.
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Kærvang udnævnt som Kvartalskunde
Når Kærvang har brug for en vikar, kontaktes SOS-vikar. Vi får rigtig dygtige og kompetente medarbejder derfra.
SOS-vikar, eller rettere sagt vikarerne, udnævner hvert kvartal en
kunde som fortjener en anerkendelse.
Det blev Kærvang - I indstillingen stod der bl.a.


kærvang er et godt sted, at arbejde



Vi hjælper hinanden



Et godt og positivt personale



Følger sig velkommen



Lære mange ting på Kærvang

Med prisen modtog vi det lækreste chokolade
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Vorupør

Vi var syv friske folk, der kørte til Vorupør for, at købe en is. Vi spiste softice så det stod ud af begge ører. Jeg—Elin– skulle jo selvfølgelig have den største. Vi sad et rigtig godt sted, hvor vi kunne se ud
over vandet. Der var mange mennesker, men det gjorde ingenting, vi
kunne sagtens være der også. En virkelig god tur, alle var glade og
tilpasse.
Susanne, Nuraini, Søren, Dorte, Elin, Helle og Jane N.
Helle kørte derud, Jane N ønskede, at køre tilbage til
kærvang, da det var længe siden, hun havde kørt
bussen. Alle der var med på turen, sagde højt åh nej,
de var helt grønne i hovedet da Jane N sagde, at hun
ville køre. Alle klappede da vi var kommet til Kærvang uden buler og bøde.
Kanon tur, dejligt det kunne lade sig gøre.
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Omgivelserne omkring Kærvang

Vi serverer i aften kold kartoffelsalat med purløgsblomster på
toppen.
Et forsøg på at implementere naturen omkring os, i beboernes
mad.
En beboer har været med til at lave kartoffelsalaten, og den fik ros
fra anden beboer for, at se flot ud.
Spændende om de er friske på, at spise blomsterne.
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Sct. Hans på Kærvang
På Kærvang havde medarbejderne forberedt den hyggeligste
Sct. Hans aften.
Med bål, tale, heks, sange og afslutningsvis en grill pølse på terrassen.
Billederne taler vist for sig selv.
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Kære læsere af Kærnyt
Sikke masser af godt vejr denne sommer starter med – alle mennesker bliver sikkert vilde med, at holde ferie i Danmark fremover, og det bliver så godt.
Og som tiden da iler, jeg synes lige jeg har skrevet Kærnyt, og
straks i dag efterlyste Lisbeth lederhjørnet, så nu må jeg ikke
tage hjem før den er skrevet, for Lisbeth skal lægge sidste hånd
på værket i morgen – så Kærnyt kan komme ud i verden.
Vi har en lille rubrik til søde og sjove kommentarer, men denne
her fik jeg IKKE afleveret til Lisbeth i tide, så nu kommer den
her: Jeg gik i mine egne tanker på Fjorden stuen da jeg hørte der
blev råbt: ”der går Kærvangs dronning – jeg er glad for at se
dig” – der blev jeg så glad for det var mig hun mente
og
havde det været før coronaen ville det ud over den glade latter
have udløst et knus, men det går jo ikke.
Vi har lige fået noget nyt software til vore
computere – huha det driller, giver sved på
panden og tager ekstra tid, det er ind imellem
lige før jeg kan eksplodere, men smider jeg
skærmen ud af vinduet, ja så bliver det jo bare en ekstra udgift til Kærvang, og penge har
vi jo ikke for mange af. Min telefon var slidt
op, jeg måtte have en ny – jeg kunne efterhånden ikke bruge
nogle af tasterne ude i siden, så det var et værre bøvl, at svare på
email og sms på telefonen.
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Jeg fik endelig bestilt en telefon,
men der var lang leveringstid, og
jeg fik gentagne anfald af forhøjet blodtryk når skidtet ikke kunne du, og endelig langt om længe
fik jeg tilladelse til, at gå ned i en
butik og købe en telefon. Der
havde de ikke tid til at hjælpe mig med, at starte telefonen op,
så endnu en svedetur. Jeg måtte hjem til den pensionerede smed
og få hans hjælp, og heldigvis har han ind imellem en egls tålmodighed, så selv om jeg svedte, skældte ud så kom telefonen
til, at fungere og ægteskabet blev bevaret. Ja det er ved, at være
et antikt ægteskab – lige om lidt har det varet i 43 år – og gad
vide hvem af os der fortjener en fortjenestes medalje for det ??
Min gamle, gamle I-pad var også helt udtjent, derfor skulle jeg
også have hjælp til, at få den nye til at fungere (ja jeg fik den i
2019, men aldrig fået den til at du) . jeg fik en aftale med IT i
Thisted og efter en times samarbejde om og med I-paden så kører den også nu, som smurt i olie.
Jo stressorer har der været nok af oveni coronaen, som vi heldigvis har været forskånet for (7-9-13)
Så jeg trænger til ferie
men ved da osse at jeg kommer til at
længes ”hjem” til Kærvang inden ferien er helt omme.
Efter et par udsættelser har vi haft lidt besøg af socialtilsynet,
denne gang ville de tale med tre beboere. Her hen over sommeren vil de så lave telefonisk interview med de to nye afdelingsledere, og så må vi håbe vi bevarer godkendelsen.
I tiden oplever vi meget søgning efter pladser på Kærvang, det
er glædeligt, og også sørgeligt, når vi ved der går mennesker
rundt i landet, og trænger til en bolig på Kærvang, så jeg har
foreslået vi bygger en fløj til på Fjorden, men ingen har grebet
min ide.
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Coronaen har gjort, at vi ikke har kunnet samle afdelingerne til
møder om vores faglige indsatser, det har været frustrerende for
det er så vigtigt, at vi mødes for at have en fælles forståelse så vi
kan sikre at bberne får den samme indsats hvad enten det er Per
eller Poul der er på arbejde, men nu kan vi gå i gang med møderne vi plejer have hver 8.uge. Det er osse på disse møder jeg kan
blive ved med, at kende alle 100 medarbejdere og forstå de 46
bberes situation, så jeg glæder mig til vi skal være sammen.
1.august har jeg været 29 år på Kærvang, det er mange år, jeg
synes ikke jeg er gået i stå, men at jeg hvert eneste år har lært
meget af de mennesker der bor på Kærvang, og i mange år har
arbejdet været min hobby, fordi arbejdet med beboene er så
spændende. Måske er det på tide jeg begynder at dyrke andre interesser så jeg har noget andet, at gå op i når jeg engang går på
pension, det vil der nok gå lidt tid med, at blive trænet op i
så
godt jeg ikke er så gammel endnu.
I området for socialpsykiatri i region Nordjylland er vi ved de
indledende øvelser til, at få beskrevet den gode socialpsykiatriske
indsats. Det er for mig et energi givende og glædesskabende arbejde. Vi startede i januar med, at høre medarbejdere på alle 5
tilbud om hvad de synes er den gode indsats – og fandt at der er
mange ting forskellige, men jeg tror på når vi kommer ind til kernen så er vi også meget ens. Specialsektorens øverste formål er,
at skabe de bedste muligheder for, at de mennesker, der benytter
vores tilbud, har de bedste forudsætninger for, at mestre deres
tilværelse, så det er er udiskuterbart vores fordring. Det har vi i
social psykiatrien oversat til, at vi skal have en rehabiliterende og
recovery fremmende tilgang (Recovery betyder, at komme sig).
Næste trin i processen er, at vi spørger beboerne om hvad de synes er en god indsats og hvad det er medarbejderne skal kunne –
det glæder jeg mig rigtig meget til, at høre om. 17 september skal
vi være færdige med, at spørge beboerne – og så bliver det altså
spændende, at se resultaterne – hvad der er ens og hvad der væsentligt forskelligt på de 5 botilbud. Det fårI høre nærmere om i
de kommende Kærnytter.

I sidste uge havde jeg besøg fra en anden region. De havde hørt, at
15 gode til, at mennesker med demens trapper ud af psykofarmaka
vi er
(nervemedicin) , og de havde opdaget, at i deres region brugte de
mere psykofarmaka end gennemsnittet, og nu skulle de ud finde ud
af hvordan det kunne lade sig gøre. De snakkede og spurgte og sluttelig købte de vores bog ”Demens fra skæbne til liv”.
I starten af 2000 begyndte vi, at drage disse erfaringer og først her i
december 2019 kom sundhedsstyrelsen med anbefaling om, at halvere forbruget af psykofarmaka til mennesker med demens, så ja –
vi har været 20 år forud for vores tid, det er godt for de mennesker
vi har mødt på vores vej, men ind imellem er det hårdt at stå i front
med det nye, og så kommer jeg til at huske et ordsprog jeg så på en
afrivnings kalender: ”Kun efter de træer, der bærer frugter, kaster
man stene”
Her på det sidste har jeg været en anelse mere i Midtbyen, og her
har det sådan glædet mig, at se det enormt flotte arbejde Ivar har
gjort ved, at rense alle fliser og nu også brostenene på parkeringspladsen – det er bare så flot.
På 1.sal er det også en glæde at se hvor fint Lindy nu igen holder
terrassen .
De to herrer fortjener en stor tak.
I denne udgave er Oskar vendt tilbage med ”Oskars hjørne” , det er
jeg så glad for, - han beklagede, at han ikke nåede at skrive alt det
han gerne ville, men så kan det jo bare fortsætte i næste udgave.
Jeg havde besluttet, at den sidste fredag inden min ferie ville jeg gå
hjem kl 13 som jeg har fri til – min lillesøster skal fejre sit 40 års
jubilæum. Der blev dog ved med at komme ting ind jeg lige ville
ordne – da jeg så hurtigt ville samle alting sammen og komme hjemad ja så kom det store drilleri:
Sukkerskålen væltede – masser af sukker på gulvet
Da jeg var ved at ordne det væltede flødekanden hen ové
mine papirer -så nu må jeg hellere komme ud af døren
jeg vil sluttelig ønske jer alle en rigtig god sommer.
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Leder af Bostedet Kærvang
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Sidder i den brugte cykel med styrthjelm, når jeg kørte i den,
med sænket for fjedre så lå den godt på vejen. Og træ instrument brættet og dæk der svingede sig til vejen, jeg var i mellemtiden blevet 18 år, og jeg blev kaldt på session. Om de
kunne bruge mig, som soldat ? Det kunne de, og jeg skulle
møde på Bülovskaserne i Fredericia, og jeg drøner afsted i
min racerbil fra københavn til kasernen. Og vi blev forsamlet
i en stor gård hvor vi fik, at vide hvad der skulle ske i de nærmeste dage, en var så fuld, så han lavede sjov med officeren.

Sad på toilettet, og da jeg var færdig, åbnede jeg døren og
blevet taget i armen af den sygeplejerske, der skulle foretage
EKG + blodprøver. Jeg kendte hende i forvejen fra dengang
jeg var indlagt med alvorligere ting. Vi kom ind i hendes lokale og jeg lagde mig ned til EKG.
Behandling, jeg fik sat en masse ting på kroppen med ledninger og da det var overstået rejste jeg mig op og satte mig i
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Stolen til blodprøver—hun måtte flytte nålen tre gange før der
kom blod ud til de små beholdere og så blev færdige, og jeg fik
plaster på.
Så blev det Elins tur til det samme som mig og vi kunne køre
hjem.
Kærlig hilsen Oskar G. Brünnich
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Der grilles og sommeren nydes
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Solen nydes i godt selskab
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25.08.20 Grill fest v/Fjorden kl. 17.30
15.09.20 Banko v/Fjorden kl. 15.30

Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset. Pt. stoppet
Danse café, Kærvang Fjorden, hver onsdag kl.19.00 Pt.
stoppet

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

