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Kærvangs venner
Kærvangs venner er en forening, som er med til, at gøre livet
godt, for de mennesker der bor på Kærvang.

Kærvangs venner laver forskellige arrangementer i løbet af året,
som f.eks.
Banko
Julehygge
Mandags cafe
Fester
mv

Derudover støtter vennerne med økonomiske bidrag til ture ud
af huset, forskellige spil, der spillers i haven, og i det hele tage,
køb af ting, som glæder beboerne på Kærvang.
Ønsker du, at støtte dette arbejde kan der indbetales på konto
nr 9100 1024497301 el. mobilepay 61062.
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i juni 2020
01.06
02.06
04.06
07.06
12.06
13.06
19.06
21.06
30.06

Iver
Lisbet
Thomas
Hanne
Susanne
Esther
Michael K
Eva
Heidi

15.06
15.06
17.06
24.06
29.06

Mette O
Hanne
Grete
Jens Erik
Birgitte
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Farvel til

Vi måtte den 1. juni sige farvel til beboer Laurits N. Jensen,
han sov stille ind midt på eftermiddagen

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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Snobrød i haven

En søndag formiddag for et stykke tid siden, drog fire personer
fra Kærvang Midtbyen ud på Kærvang Fjorden, for at lave snobrød. Ivar og Helle fik ild i bålet. Det var de rigtig gode til. Ivar
havde lavet dejen, og vi fik dej på pinden, og så sad vi omkring
bålet. Det var faktisk rigtig hyggeligt.
Vi spiste selvfølgelig snobrødet, måske lidt sorte ude i enden,
det tog vi af og spiste resten med ketchup til.
Så tog vi hjem igen, da bålet var slukket, og vi tog pindene med
os til en forhåbentlig næste gang.
En snobrøds hilsen fra
Heidi, Ivar, Elin og Helle
Midtbyen
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Pigetur på Cykel
Onsdag den 13. maj skinnede solen så skønt, og fuglene kvidrede. Vi
fik lyst til, at grave cyklen frem fra sit vinterskjul. Med positivt humør satte vi os på cyklen. Desværre var der lidt knas med motoren på
cyklen, så rugbrødsmotor blev i den grad sat på prøve.
Vi cyklede til Vibekes fars kolinihave og fik høstet lidt friske rabarber.
En rigtig dejlig dag - trods motorsvigt - så vores søde pedel er sat på
sagen.
Mvh. Vibeke - Julie og Tina .
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Søndagshygge i
Midtbyens driv
hus/udestue med
nybagte boller
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Tak for denne gang ;)
Jeg hedder Rikke og er pædagogstuderende her på Kærvang
Midtbyen. Jeg har været i min 3. praktik her i Midtbyen si
den 2. december 19, og har være her det sidste have år.
Da jeg startede den 2. dec. Blev jeg taget fantastisk godt
imod af både kollegaer og beboere, jeg kunne ikke have
drømt om en bedre modtagelse. Det har jeg sat stor pris på.
Tak for det!
Det her halve år har været lærerigt, jeg er vokset både per
sonligt og fagligt. Jeg har fået en masse oplevelser. Erfarin
ger og læring med herfra.

Tak fordi I har gjort det halve år til en fantastisk tid og tak
for denne gang.
Hilsen
Rikke
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Nyt fra Café Kærvang
Der er et ordsprog der siger: ”Liden tue kan vælte et stort læs” –
det fik vi i den grad at mærke da Corona ankom til landet.
For at passe på os selv og hinanden blev det besluttet at lukke
Café Kærvang i en periode. Det blev til 4 uger.
Efter de 4 uger blev Caféen åbnet for de, som ikke bor på Kærvang. Det var virkelig dejligt, at se hinanden igen efter så lang
tid.
Vi var selvfølgelig begrænsede i vores aktiviteter, men vore
torsdags-køreture i bussen var mulige at holde fast i, da vi var få
nok til kunne holde den lovpligtige afstand i bussen. Det blev til
nogle gode ture rundt omkring i nærområdet.
En dag havde vi forvildet os til Thy. Langt ud på landet kom vi
og pludselig var vejen ikke asfalteret længere. Noget betænkelige fortsatte vi. Stor var vores undren da vi kom forbi et sted
hvor der var mange forskellige dyr.
Blandt andet blev vi fulgt godt på vej af to strudse. Først bagefter kom vi i tanke om, at vi skulle
ha´ taget billeder. Det må vi huske næste gang.
Håber I tror på os uden dokumentation. Der var
også flere forskellige slags fjerkræ. Spændende
– det var næsten som at være i Zoo. Og så var vi
igen oppe på asfaltvej og
kunne atter vende næsen
hjem mod Mors.
En anden af de aktiviteter, vi har kunnet
holde fast i er ugens krydsord i Morsø
Folkeblads ugeavis. Hver uge løser vi
den og hver uge leverer vi den i postkassen ved deres kontor i Havnegade. Tænk
vi var sørme også heldige at vinde.
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Så var der penge til rundstykker. Det
er jo altid dejligt. Vi købte også en
pakke småkager, så der var lidt til formiddagskaffen et stykke tid.
Så godt som hver dag har vi gået en tur
over middag. Det har heldigvis været
nogenlunde vejr og så er det jo altid dejligt med en gåtur.

Vi har også fået planter i drivhuset – 3 forskellige slags tomater
og en agurk. Vores rose derude
har fået knopper så vi glæder os
til de smukke blomster.

Så for en uges tid siden blev det besluttet, at også beboerne kan komme i Caféen. Vi skal selvfølgelig huske at tænke på hygiejnen – vaske og spritte hænder og holde afstand. Det er rigtig dejligt med lidt
mere liv.
Nu glædes vi over solen og varmen – forhåbentlig får vi snart lidt
mere normale tilstande i landet.
Pas godt på jer selv – og hinanden
Herman og Lone (Café Kærvang)
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Kære læsere af Kærnyt
Så blev det sommermåned - og sikke en dejlig start på sommeren - det
blev da helt perfekt pinsevejr med
mange solskins timer, og manden
kom da endelig til, at fange nogle
hornfisk, så nu er fiske menuen klar
sommeren over - nemlig en gang i
ugen skal vi have hornfisk med nye
kartofler og persille sovs. Da det er
ham der fanger fisken, er det også
ham der gør dem rene, og faktisk
yder han den service, at skære dem i fileter, og så er det en
”gudespise” når han vender dem i rugmel og steger dem i smør
på panden.
Her i foråret har vi haft fornøjelsen af, meget have arbejde og i
baggrunden har vi nydt lyden af spætten, der havde travlt med,
at udhule de visne træer. Det er egentlig en enorm stor lyd der
kommer, og jeg ville da nødigt, at spætten hakkede sådan i mig.

Livet på Kærvang har været præget af corona tider med besøgs
forbud, det er heldigvis ved at blive ophævet, og jeg håber lige
om lidt kan vi lukke dørene op for flere familier, og ikke mindst
igen hilse velkommen til besøgsvenner og frivillige - vi håber
meget på, at onsdags dansen igen kan starte op, jeg hører ofte
det er et stort savn. Så tak til Peter for han vil spille op til dans,
så snart statsministeren tillader det.
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Om aftenen derhjemme laver vi
af og til bål, det er bare så hyggeligt, og når mørket begynder
at falde på, har vi også fornøjelsen af, at se flagermus suse gennem luften - så føler jeg mig godt
i et med naturen.

I corona tiden har mange aktiviteter været lukket ned, og jeg
skal da lige love for, at de nu er ved at lukke op for aktiviteter
igen. Det kan godt give sved på panden, at skulle holde tungen
lige i munden, og få gjort de indsatser jeg skal til tiden - og fik
da osse lige brug for lidt hjælp til, at holde overblik. Jeg håber
det går .
Det ene projekt er, at planlægge et konflikt håndterings kursus
for alle nyansatte. Et forløb hvor både beboere og medarbejdere
involveres.
Et andet stort projekt er ”Mere tid til borgeren”. Her er medarbejderne også kraftigt involveret og skal lave indsatser, som
med tiden gerne skulle frigive mere tid til borgeren. Én af de
gode kilder til, at der bliver mere tid til borgerne er, at medarbejderne holder sig mere raske - og det er da i høj grad en glæde for hver enkelt medarbejder, at holde sig rask og kunne møde på arbejde. I Corona tiden er der fraværet faldet, og det
handler vel om den øgede opmærksomhed på hygiejne, at holde
afstand og kontakt med færre, men sikkert også om, at der er
nogle ting som ikke sker i tiden , det være sig færre lægebesøg,
tandlæge besøg og andre ting der faldet væk, og dermed har
givet en mindre stresset hverdag.
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Op til Corona nedlukningen blev vi varslet tilsyn fra patientsikkerheds styrelsen. Det gjorde så vi måtte haste i gang med at lave
nogle sundhedsfaglige instrukser - et kæmpe skrive arbejde, men
nu er vi ved, at kunne se en ende på beskrivelsen, næste trin er
så, at de næsten 100 medarbejdere får sig sat ind i dem, og kan
efterleve dem. Der er gennem årene godt nok kommet meget
skrive arbejde til vores hverdag, og det opleves, at det kommer til
at tage tid fra det nære beboer arbejde - og det kan ind imellem
være ærgerligt.
Forleden meddelte Social tilsynet så, at de vil lave et telefonisk
tilsyn her den 10.6. så jo virkeligheden er ved vågne op igen.
I tiden oplever vi stor efterspørgsel på pladser, især til mennesker
med demens, jeg har foreslået der bygges til Fjorden stuen 6- 10
lejligheder, men det bliver sikkert ikke i min ”regeringstid”.
Så er det vist tiden at ønske GOD SOMMER.
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Leder af Bostedet Kærvang
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Tak til Jesperhus
I anledningen af Corona har vi fået lov til, at plukke tulipaner i
Jesperhus Blomsterpark, da der pt. ingen besøgende er, der kan
nyde det flotte syn af blomsterne i parken. Vi har fået et par
flotte buketter ud af det, som kan lyse op i disse kedelige tider.
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Pigegarden på besøg
Som det ses op billederne, var der stor glæde hos beboerne på
Kærvang da Morsø Garden besøgte os.
En rigtig dejlig stund - tak til Morsø Garden
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Aftensmaden grilles og der hygges
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Hvad bruges omgivelserne til
omkring Kærvang !
(bl.a. fisketur)
En af beboerne, har købt fiskegrej og, som det ses på billedet er
morgenfrisk og klar til en fisketur.
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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset. Pt. stoppet
Danse café, Kærvang Fjorden, hver onsdag kl.19.00

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

