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Tur til Vorupør

Sine, Abdi, Kristina, Vibeke, Hanne, Tina og Kathrine
har været i Nr. Vorupør for at se de store bølger. Det
var en rigtig god tur, hvor vi havde appelsiner, sodavand
og kiks med.
Vi var en tur ude på molen også :-) Der var meget aktivitet
ved stranden, som beboerne var meget interesseret i. Der
var blandt andet surfere og fiskere, der fiskede efter rav.
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i marts 20

Johnny
Caja
Lotte
Torben G

02.03
10.03
23.03
31.03

Lillian
Pernille
Jacob
Bergitte
Anny
Ann Margit
Christine
Christina

01.03
02.03
03.03
13.03
19.03
23.03
25.03
30.03
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Velkommen til
Tanja
Jens Erik
Pernille
Benni

Farvel til
Ulla
Ruth
Marianne G
Vilma
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Hannes mad aften
På 1. Sal har Hanne lavet svensk pølseret
De kalder det lækker gourmet mad.
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Det er forår, alting klippes ned
Poul Dissing
Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg blir fem år ældre
ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
blir jeg ung!
Lad kun falde, hvad der knap kan stå ...
Men i så fald sku jeg altid komme kryv'nde,
hver gang skatten gir sig til at flå
mine sidste mønter fra mig hver den tyv'nde
Jeg blir tom i hjernen, .
træt og tung i sjæl og krop,
men når forårssolen skinner
står jeg op!
Og jeg fægter med min sparekniv.
Men den skraber bare hult i sparegrisen.
Der er ikke meget tegn på liv.
Selv i vinter var der dog en ko på isen.
Jeg har længe næret en
istap ved min barm,
men når forårssolen skinner,
blir jeg varm!
Solen skinner på fallittens rand.
Derfor denne dyrekøbte randbemærkning:
Der er caries i tidens tand.
Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning!
Snart skal jeg og mine sidste
tænder skilles ad,
men når forårssolen skinner,
blir jeg glad!
Tag da kun min sidste spinkle mønt.
Livets sol er min den sidste del af livet,
for 'som solfanger er jeg nu begyndt at forstå,
at Alt og Intet er os givet.
Og en gang går solen sin
runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!
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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;
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Fastelavnsfest på Kærvang
Så har der igen været fest på Kærvang—fastelavnsfest—som I
år blev afholdt i den tidligere sygehus kantine—dejlige forhold.
Der blev slået katten, af tønden—kattekonge og dronning blev
valgt.
Der blev spist dejligt mad fra køkkenet. På Kærvang er det en
tradition, at til fastelavnsfesten spises der kødboller i karry, og
til dessert spises der 3 farvet is med iskager til. Her efter kaffe
og fastelavnsboller.
Fastelavnsbollerne er også en tradition, og en tradition at Iver
fra Midtbyen bager disse. De smagte perfekt.
Bordene var fint dækket, der var lagt op til en hyggelig fest.
Alle havde være kreative, med hensyn til udklædningen. Alle
var rigtig fine.

.
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Fødselsdag på Kærvang
Fødselsdage på Kærvang fejres efter beboernes ønske—men
en ting er sikkert, når medarbejderne, der arbejder den på
gældende, dag møder ind—findes der flag og der synes fødselsdagssang. Der er hygge og der serveres de lækreste lag
kager fra køkkenet.
Sidst havde Jonny fra Fjorden, stuen fødselsdag—han var på
Cafè, sammen med sin ven Brian.
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Kære Læsere af Kærnyt
Netop i dag har jeg en ferie dag - og så skinner solen fra en skyfri
himmel - efter det i aftes sneede voldsomt. Jeg glæder mig til at
komme ud i solen og blive tanket op med D-vitaminer og dermed
få mit helbred styrket  Allerede nu blomstrer mirabellerne i
fuldt flor - og det giver da en bekymring om, om vi får nogle mirabellaer i år - vi må krydse fingrene for, at det lykkes alligevel.
I går var der fastelavns fest på Kærvang. Det var bare en god
dag, mange mødte udklædte op: en i hjemmeværns uniform, en
med den smukkeste hat, en var rød dame, en anden sygeplejerske, som livligt uddelte piller til alle trængende - ja det var altså
bare chokoladepastiller. Jeg håber der bliver bragt fine billeder
andet steds i bladet, for jeg KAN ikke remse alle de gode udklædninger og oplevelser op. TAK for I hver især gav fastelavn
liv.
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Fastelavnsfesten får mig også til at mindes min barndoms fastelavn. Vi var altid til fastelavns fest på ”Sjørring Vold” - der var
mange, ja rigtig mange udklædte børn, vi gik rundt i salen og
der blev udvalgt hvem der var smukkest eller mest sjov udklædt. Et enkelt år var jeg udklædt som skærslipper i min bedstefars gamle tøj, de fleste år var vi i fine, fine papirs kjoler,
som min moster syede. De var syet i crep papir, der var sat de
aller smukkeste guld og sølv bånd på og også enkelte pailletter jo der var vi fine. Det krævede dog, at vi ikke legede vildt for
kjolerne gik nemt i stykker. Jeg husker også, at jeg sommetider
kunne synes, at den ene eller anden kusines kjole var smukkere.
I dag tænker jeg det var et enormt arbejde for moster, at sy disse
kjoler og hun sikkert har gjort, hvad hun kunne for, at de skulle
være lige smukke, og vi var trods alt 6-8 tøser der skulle klædes
på og ikke være ens. Efter kåring af de bedst udklædte blev der
spillet op til dans, det var sjovt.
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Vi har fået mulighed for at låne den gamle sygehus kanti
ne, ind imellem og det gjorde vi så osse i går, og der var
god plads og Peter kom endnu engang og spillede. Jeg
ved ikke om nogen nåede, at få en dans eller to - for ar
bejdet kaldte voldsomt på mig, da jeg havde spist min
portion af den gode fastelavns ret boller i karry.
Vores spille mand Peter måtte forleden ,melde fra til dan
secafe, uha tænkte jeg - bare det ikke er alvorligt, for vi
har SÅ meget glæde af hans musik og spillen op til dans.
Heldigvis var det ”bare” en gang omgangs syge, som vi
er glade for blev udenfor Kærvang.
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Vi har i den forløbne uge haft ansættelsessamtaler till afdelingsleder stillingen. Også denne gang var vi … med 13 ansøgere, og vi
havde 4 til samtale, alle 4 var på papiret kvalificerede, så vi var
spændte på samtalerne. Her blev det tydeligt hvem der var bedste
kandidat til pladsen og valget faldt på:
Benni Jørgensen, Socialpædagog, Teamleder erfaring på ca 12 år
Han tiltræder 1.4. og den første tid vil gå med introduktion til ”det
øvrige Kærvang” og sluttelig i hans kommende afdeling Kærvang
Fjorden Stuen.
I disse tider er der meget røre om corona virus, og der er meget
oplysning og ikke mindst sensation i det. I går hørte jeg en af de
kloge overlæger sige, det ikke var værre end en almindelig influenza epidemi hvad dødelighed angår. Det bliver dog i pressen pisket op, så vi alle kan blive bange.
For mange år siden lærte jeg at hjernen ikke kan registrere
”IKKE”, så når man tænker ”bare jeg ikke bliver syg”, så opfatter
hjernen det som ” Bare jeg bliver syg” - derfor skal der lyde en
opfordring herfra til at vi hver især tænker : ”Jeg holder mig sund
og rask”, for så skal det nok gå. - jeg bruger selv den bevidsthed
blandt andet når jeg går på glat underlag - så vælger jeg at tænke:
”Jeg går godt og sikkert” - så hold tanken mod målet : vi holder
os raske”.
Specialsektoren har sat flere projekter i gang i år, og vi skal være
med i :
Mere tid til borgeren: der er på Kær vang nedsat en styr egruppe for processen og det er meningen at alle medarbejdere
skal give deres besyv med i processen, og der skal arbejdes
hen mod:
Fald i sygefraværet
10% Mindre vikar forbrug
10% Mindre medarbejder udskiftning
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Det bliver en spændende proces. Jeg glæder mig meget til, vi´
kan høste frugterne af processen.
Klima handleplaner: Vor es politiske udvalg har besluttet, at vi
skal se på om vi kan reducere vores forbrug af vand, varme,
elektricitet, brændstoffer. Det er en meget positiv proces, noget
er lige til at gå til, noget andet er, at nogle forbedringer koster,
og det kan være svært at finde plads til det i budgettet, og dermed opnå effekten - både på forbrug, økonomi og allermest klimaet.
Bedre Sundheds tjek til borgerne: det er et pr ojekt Kær vang
skal køre igennem, og vi håber, at vi kan få vore gode erfaringer
med forsigtig medicin reduktion ind som et delelement.
12 sundheds instrukser: skal for muler es - dette er et krav fra
sundheds styrelsen.
Og herudover er der de internt bestemte processer, som også er
nødvendige. Disse opgaver vil koste en del mandetimer i opstarten, så kommer vi til en dag eller to til at se helt forvirret ud, så
handler det om der er mange ting på gang  .
Igennem det sidste års tid har der været færre borgere der har
været tilknyttet Kærvangs dagtilbud

(Billeder f/flytning af CafèKærvang)
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”Cafe Kærvang”, og det er svært at få det til at hænge sammen. Så
har vi hver især tænkt kreativt:
Det skal fremover være en mere integreret del af Kærvang Fjorden
1.sal og vi skal sikre at flere af beboerne benytter de tilbud der er i
Cafe Kærvang, så vi kan forsvare at fortsætte med dagtilbuddet.
Forleden var jeg på en lille tur op til min ”nabo” NATIONALPARK THY, og tænk sig allerede nu er der ramsløg at høste. Hvad
skal vi så med dem: Hjemme hos os bruger vi det som grønt under
pålægget på rugbrødsmadderne, ramsløgsmør som tilbehør til varme retter, og så er det allerbedst som pesto. Sidste år så jeg der var
ramsløg bagerst i ”Parken” på Fjorden - jeg håber beboerne får glæde af at høste nogle af disse.
Og så er vi i morgen i gang med forårs månederne - derfor er det
tiden at sige GLÆDELIG FORÅR til jer alle.

De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Leder Bostedet Kærvang
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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset.
Danse café, Kærvang Fjorden, hver onsdag kl.19.00
03.03.20 Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden
10.03.20 Banko v/Fjorden 15.30-17.00
07.04.20 Banko v/fjorden 15.30-17.00
28.04.20 Gudstjeneste kl. 14.00 v/Fjorden

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

