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To skønne værnepiger

Stadig ingen COVID smittede på Kærvang
Men nogle få—har været under observation, derfor har
”værneudstyr” været i brug.
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i maj 2020

Sine

03.05

Maria
Emilie
Thilde

03.05
11.05
15.05
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Velkommen til
Mette
Helge

Farvel til
Lucy
Gitte

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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Dronningens 80 års fødselsdag den 16. april 2020
Dronning Margrethe fyldte, som bekendt, 80 år den 16. april 20.
hun kunne heller ikke, pga. corona, fejre sin fødselsdag.
Men på Kærvang fejrede vi hende med fællessang kl. 12.00 på
terrassens eller hvor man nu havde lyst til, at opholde sig.
Det var en dejlig stund og vejret var perfekt
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Til eftermiddagskaffen var der bestilt
”dronningekager”

Og midt på eftermiddagen kom der en
”dronningebuket”
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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;

En lille fortælling: folk var forsamlede og gik rundt og snakkede
med hinanden og følgende to dialoger udspandt sig i Sverige
hvad arbejder du med ?
jeg er førskole lærer
Arbejder du i børnehave?
En anden samtale :

hvad arbejder du med ?
jeg arbejder med en hel del udviklingsarbejde, ledelse, organisations spørgsmål og logistik. Jeg arbejder også med vejledning, mentorskab og opbyggelse af relation.
Det lyder da spændende
– hvad er det for interessant job?
Jeg er før skolelærer
Hvem mon har det sjoveste job ? hvem er det
mon sjovest at have som
lærer ?
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Kageklovn på 1. sal Fjorden
Sine har skaffet en opskrift på en klovne kagemand. Da Sine om
kort tid har fødselsdag , vil hun gerne give og bage denne til 1.
Salens beboere. Sine har selv købt ingredienserne , hvid fondant
til hovedet -samt diverse lækkerier . Sine er fuld tilfreds med
resultatet - den bragte smil på læben og sødt til ganen på 1. Salen.

. Altid frejdig, når du går
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Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!
Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!
Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.
Danmark frit: En lærke letted'
En lærke letted´, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred´ i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!
Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit,
for det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!

Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned´,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!
Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjertens tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit,
velsign det, herre, fra sund til klit.
Fra sund til klit!
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Ny afdelingsleder på Kærvang
Vores nye afdelingsleder Benne Jørgensen—takker for modtagelsen
Jeg vil gerne sige tak til alle for den varme og gode modtagelse,
som jeg har oplevet gennem min introduktion på Kærvang.
Det startede i Midtbyen hvor jeg blev modtaget og dernæst vist
rundt på både 1 og 2 salen. Herefter fortsatte jeg min færd til
Fjorden 1.salen. Jeg kunne se, at nogle af de samme systemer
blev brugt og modtagelsen var god. Medarbejderne kom for at
snakke og sige hej.
Men jeg har altid haft en vane med gemme det bedste til sidst –
og det blev der hvor min ”pind” er så tak for den grundige intro
af de forskellige, som har lært mig op i hvilke funktioner som
Kærvang favner.

Hyggesnak på Dronningens fødselsdag
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Kære læsere af Kærnyt
I dag er det regn og ruskvejr efter lang tid med masser af sol og
tørke. Jorden trænger virkelig også til vand, så nu vil alting
grønnes med stor hast og skønhed.
Hverdagen på Kærvang er stadig præget af corona tider. Heldigvis og 7-9-13- er der endnu ingen der er testet positiv på
Kærvang. Sidste week end fik alle medarbejdere mulighed for
at lade sig teste, og en hel del benyttede sig heraf. Jeg valgte
fredag at blive testet, og der var noget vente tid men ellers var
det faktisk smertefrit - og søndag formiddag gik jeg på Sundhed.dk og læste svaret negativ. Dejligt ! Så er det vigtigt fortsat
at følge de regler der er sat, for 5 minutter efter en test kan man
jo godt blive smittet.
Mange af os længes efter at komme tilbage til normale tider,
hvor vi kan være tættere sammen, give hånd og et knus, men vi
må hellere holde os i skindet.
Vi har haft ansættelses samtaler, hvor vi har måttet holde afstand, bede ansøger om at spritte hænder når de er kommet ind,
og vi har undladt at give hånd, - det virker lidt underligt, men
sådan får det være.
Der er også startet nye medarbejdere og her plejer vi også at
give hånd til ”goddag og velkommen”, det knytter ligesom et
formelt bånd, men også det har vi måttet undvære.
Forleden havde en medarbejder sidste arbejdsdag og havde det
været normale tider havde hun fået knus til farvel, men det gik
ikke, måske hun til efteråret kan komme ind og få sit afskeds
knus.
Der er mange ting i hverdagen der er præget af de to meters afstand - blandt andet måltiderne, hvor maden i dag bliver skænket af en medarbejder med handsker på, i stedet for som tidligere at sende fadene rundt, og man sidder med større afstand……….
Ja jeg kunne slutte hver fortælling med ”MEN SÅDAN ER
DET JO…”
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Morsø garden

har tilbudt at komme og spille på
Kærvang den 4.5. både på Fjorden og
i Midtbyen - det er
en flot gestus, som
vi straks takkede ja
til.
Desuden har vi spurgt om vores uundværlige hus musiker Peter
om han kunne komme og spille i det fri en aften i uge 11, hvis
der er godt vejr, og det har han sagt ja til. Ja der er også meget at
være taknemmelig for i denne tid……
For at sikre løbende udvikling, øget faglig viden og fælles fodslag har vi gennem mange år hver 8. uge afholdt faglig dag, hvor
alle medarbejdere i afdelingen samles, og det er så heller ikke en
mulighed. I stedet holdes det nu som team dage, hvor de 3-5
medarbejdere mødes med behørig afstand og udvikler på indsatsen til den enkelte beboer. Det er også Givende men ikke det
samme.
Afdelingsleder Benni Jørgensen er nu færdig med introduktionen
i store træk, velvidende, at der er ca tusind små ting om, og i
Kærvang han skal stifte bekendtskab med, det må vi hjælpes ad
med bliver formidlet til ham. Jeg plejer at sige det tager to år at
blive ”færdig uddannet” i Kærvang, og selvfølgelig er der mange
ting nyansatte kan mestre før de to år, men den helt selvstændige
kompetence tager altså noget tid, og selv vi gamle i gårde bliver
ved med, at lære nyt af de mennesker der bor på Kærvang og de
kolleger vi arbejder sammen med. Nyansatte kommer med friske
øjne og kan spørge ind til tingene, så vi bliver inspireret til at
tænke nyt og andre gange overbevist om, at det, vi gør, er det, vi
skal fortsætte med. Det er en god vekselvirkning.
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Siden sidst har Kærvang fået en Norsk
grundbog ”Grunnbok i psykisk helsearbeid” skrevet af den norske psykolog
Arnhild Lauveng.
Arnhild har selv haft en svær sindslidelse, har haft diagnosen skizofreni. Hun
oplevede fra hun var 3-5 år gammel, at
hendes far var syg af kræft og til sidst
døde, og dette satte sig i hende på en
måde så hun senere udviklede sin skizofreni. Hun kæmpede bravt i ti år med
sygdommen, blev rask og startede sin
psykolog uddannelse.
For et par år siden lavede hun en phd om hvad der hjalp mennesker med sindslidelse/psykisk sårbarhed bedst : arbejde/
meningsfyldte aktiviteter eller længere indlæggelser på psykiatrisk hospital, og resultatet var at det var arbejdet.
Arnhild har nu skrevet denne lærebog, og den måtte jeg have fat
i og blive klog af. Jeg er nået halvt igennem bogen og er vældig
begejstret for bogen. Jeg blev klog på, at i Norge har man ret til
behandling uden psykofarmaka, og i stedet få den rette terapi og
det rette miljø, som kunne føre frem til helbredelse.

Arnhild beskriver ud fra en systemisk forståelse, som betyder
der er stor respekt for at mange ting påvirker og præger det enkelte menneske og det derfor ikke kun kan være en måde at
hjælpe personen til at få det bedre - at kunne klare hverdagen på
en bedre måde. Hun lægger vægt på at mennesker ikke ER skizofrene, men har en sygdom, at den ikke behøver være kronisk,
som man troede for år tilbage.
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Det bekræfter mig i at det er vigtigt at være opmærksom på
hvordan mennesker omtales : ikke som demente men som mennesker med demens, for de er så meget mere end sygdommen.
Vi der bruger briller eller linser ville jo heller ikke ynde at blive
kaldt ”de synshandicappede”

Hun har desuden skrevet følgende bøger: ”I går var jeg altid en
løve”, ”Unyttig som en rose” og flere, som jeg endnu ikke har
læst:”Arbeidsmauer med gipset hjerte”, ”Egentlig altid mest
levende” ”Noe mye mer annet” og en serie for børn: ”Jenny og
Jakob”.
IMPONERENDE - hendes historie styrker min tro på, at mennesker med sindslidelser kan få det bedre og flere kan blive raske. Det er en stor drivkraft for mig i mit arbejde, og vel osse
det, der gør jeg endnu ikke har fået nok af arbejdet. Den tro
blev jo tændt allerede først i 90érne hvor jeg mødte Elgard
Jonsson, som også var blevet rask, og som også blev psykolog
og som skrev bogen
”Galefyrsten” . Jeg mødte også hans terapeut socialrådgiveren
Barbro Sandin og har besøgt hendes behandlingshjem i Sverige.
Det bliver spændende hvad den næste tid bringer - hvordan
samfundet åbnes op - jeg glæder mig allerede til, jeg kan blive
klippet, det er tiltrængt!
Så tror jeg min spalte plads er brugt - Må I nu hver især have et
givende forår
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Leder af Bostedet Kærvang
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Tillykke
Oskar

Oskar nød sin 75 års fødselsdag.
Der var høj solen og flaget var hejst
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Flagmand med mere
På Kærvang er flaget oppe ved fødselsdage og når der ellers er en
god anledning.
Vi er så heldige, at vi har en beboer, Brian, så står for det—det er
dejligt.
Ligeledes—hjælper han i køkkenet, laver kaffe, skraller kartofter
og henter købmandsvarer ved døren -når købmanden har været her.
Tømmer postkassen—for aviser og reklamer og uddeler dette til rette vedkommende.
Tak for hjælpen Brian—det er en stor hjælp, hver dag
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Om at leve i nuet
At leve i nuet er livets teknik –
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælge det næste.
Og det forrige nu og det kommende nu
bliver aldrig i livet præsente,
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.
For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste bliver aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
éngang for altid er dette.
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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.

