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Efteråret og de mange farver
I medarbejdergruppen har vi mange kreative mennesker. De
kan slet ikke lave være med, at pynte, vi er aldrig i tvivl om,
om det er forår, høst, efterår el. jul. Pyntningen passer til årstiden. Det nyder vi alle, beboerne og medarbejderne, hver dag.
På billedet nedenunder, er et eksempel, et pyntet græskar—
med blomster fra en medarbejders egen have. Disse fine blomster er til glæde på Kærvang.
Tak for det Gitte M.C.
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i oktober 2020
Reinhart
Anette
Micahel
Jonas

01.11
05.11
10.11
29.11

Elisabeth
Sabina
Bente
Lisbeth Y
Helle M
Hanne
Jakob K
Rasmus K
Christine
Kami

08.11
08.11
09.11
10.11
13.11
19.11
22.11
25.11
27.11
30.11
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Velkommen til

Sabina
Camilla
Kirsten
Farvel til
Birgitte
Maria

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.
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Referat fra generalforsamling i Kærvangs venner,
mandag den 26. oktober 2020 kl. 14.00 Strandparken
82, 7900 Nykøbing.
Dagsorden:
Formanden bød velkommen til mødet.
Valg af dirigent:
Inger Marie blev valgt, og kunne
konstatere, at generalforsamlingen
er rettidigt varslet.
Formandens beretning:
Formanden kunne berette, at sidste års
julemarked var en dejlig eftermiddag, med god stemning, mange
gæster og et godt salg i boden.
Banko eftermiddagene var i foråret sat i bero, pga. COVID19, startede op igen efter sommerferien, men er stoppet igen – indtil januar
2021.
Grillfesten var en rigtig god aften, med en go` snak, sang og rigtig
lækkert mad. Dejligt, at se så mange pårørende denne aften.
Mandags Cafèen har også været sat på pause, er startet op igen og
fortsætter.
Beretningen blev godkendt
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Valg til bestyrelsen
Tove Svane er på valg – Tove blev genvalgt
Regnskab - herunder fastsættelse af
kontingent
Regnskabet blev gennemgået med et
underskud på kr. 9.500,61
Kontingentet til kærvangsvenner er
fortsat 200 kr. som kan indbeta
les til konto nr. 9100 1024497301.
Fødselsdags- og julegaver til de af beboerne, som ingen pårørende
har, købes der gaver, som Kærvangsvenner betaler – dette beløb hæves til 300 kr.

Kærvangs venner har modtaget en gave på 1000 kr. fra en pårørende,
samme pårørende gav, her i sommer, is til beboerne og personalet på
Kærvang.
Regnskabet blev godkendt
Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Valg af revisorer
Der var genvalg af Ketty Olesen og Peder Højgaard.
Evt.
Et bestyrelsesmedlem vil undersøge om muligheder for en badebro –
hvad skal der til af ansøgninger?
priser? Og hvordan skaffe penge hertil? – Nyt møde engang i januar
Referent: Lisbeth Kjær
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Mig og min støvsuger
Tøse/søster tur

Hej læsere af kærnyt
Jeg vil lige berette et par ting eller tre. For det første har jeg købt
mig en støvsuger. Jeg har købt den i Bilka i Viborg. Jeg var sammen med mine to søstre. Vi spiste også i Bilka, en rigtig god tur.
Men for at vende tilbage til støvsugeren, så skulle den ihvertilfælde ikke
være sort. Den skulle enten være blå
eller hvid. Vi fandt en, til rimelige
penge. Bilka-manden kom med en,
og den var hvid ude på kassen. Det
var meget fint, så den tog jeg. Men
da jeg kom hjem med den, og fik den
pakket ud, så kan I nok gætte hvilken
farve den havde – ja nemlig SORT. Jeg gik og bandede lidt i et
par daw. Men jeg er kommet over det. Den suger perfekt og jeg er
glad for den.
Men nu til noget helt andet………Vi har haft wellness aften d. 1.
august. Vi fik fodbad, masssage og neglelak på fingrene, og så
var vi et par stykker der fik ansigtmaske. Det skulle side i 20 min.
Da det kom af igen, var huden så glat
som en barnenumse. Men det er der nu
ingen der har bemærket. Så jeg må prøve igen om det giver mere respons.
Kaj var den anden der fik ansigtsmaske.
Det hjalp nu overhovedet heller ikke,
skulle jeg hilse og sige.
Nå, det er nu det, det er. Men en rigtig
dejlig aften, som meget gerne må gentages.

Ha` et dejligt efterår.
Hilsen Elin fra Midtbyen
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Vil gerne arbejde på Kærvang
En medarbejder der har været, som ferieafløser, ansat tidsbegrænset, vil fortsat gerne arbejde på Kærvang.
En rigtig fin og kreativ ansøgning blev ”sendt” til Kærvang.
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Symaskine, flag og fest
Flag-guirlande til fødselsdage
På Kærvang Fjorden, 1. sal vil vi rigtig gerne markere mærkedage og fejre de beboer, der har fødselsdag.
Det kan vi nu gøre med en fin flag-guirlande. Sine har haft travlt
med stof, nål, tråd og symaskine.
Resultatet er blevet rigtig flot – og vi glæder os til at hænge den
op næste gang der er fødselsdag i huset.
Café Kærvang
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.

Halloween

Halloween og græskar hører sammen. Mathilde havde købt 3
fine græskar og de skulle selvfølgelig skæres ud til farlige
græskarmænd.

Her var Sine og Lone i gang, og I skal da ikke snydes for resultatet som har (u)hygget på altanen ved nichen på 1. sal
Fjorden.
Café Kærvang
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Kære læsere af Kærnyt
Nu tager vi fat i den sidste af efterårsmånederne, og så bliver det rigtig
vinter lige om lidt.
Jeg gentager sikkert mig selv, når jeg skriver, at det er da utroligt så hurtigt tiden går – det har lige været sommer og nu skal der købes julegaver.
Skoven er stadig gavmild – i går cyklede jeg mig en tur i nationalparken,
stod af cyklen mange gange for, at
plukke en svamp her og der. Jeg fik
en lille kurvfuld med hjem . Det var
nogle flotte blå ametyster, kantareller,
tragtkantareller og pigsvampe. Der er
rigtig mange tragtkantareller lige nu –
og de smager faktisk vildt godt i en
flødesovs, eller en vildtsovs eller bare
lige fra panden.
Så gav Coronaen lyd fra sig igen – flere restriktioner i hverdagen. Nu går vi alle med visir eller mundbind på, så snart vi letter os fra en stol.
Grete var så sød, at samle et visir til mig, den
har en fin hvid kant, så den passer jo fint til alt
mit tøj. Jeg roder med mine papirer på alle
bordflader på mit kontor – så bliver den let væk
for mig, når jeg så kommer et stykke ud på gangen, så kommer jeg i tanke om den og tilbage
igen. Nå, men jeg får det vel lært. Når jeg er på
handel
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i byen er det så mundbind der bruges, og hold da op hvor er det
irriterende, at brilleglassene dugger, når man kommer ind i en
butik. Det fik mig til at tænke, at den fordel, der var ved det, er
at jeg kun går i butikker, når det er allermest nødvendigt – og
ellers må jeg overveje, at investere i et visir, selv om jeg nu lige
har købt 50 mundbind til mig.

Siden 1. udkast til lederhjørnet er Nordjylland lukket mere eller
mindre ned. Vi fra Thy kører stadig på arbejde, idet vi er i det,
der benævnes ”Kritisk funktion”. Og vi skal alle testes. Jeg fik
en tid i dag kl 10.20 i Thisted, og har derfor siddet hjemme for
at arbejde, og der ER meget arbejde, at gøre ved PCeren. Her til
morgen driller det – det kører
uhyggeligt langsomt, den fryser
ind imellem, så mit temperament er på prøve, ind imellem
får jeg lyst til, at smide grejet
ud af vinduet og finde kuglepen
og papir frem…………. Meeen
sådan kan der jo ikke arbejdes i
dag.
Der er mange ekstra opgaver i tiden – selv om mange møder er
aflyst, eller lavet om til møder på skærme så selv om vi sparer
køretid er der mange og anderledes opgaver at varetage.
I forbindelse med at vi området for socialpsykiatri i special sektoren skal beskrive vores fælles faglighed – lavede vi et spørgeskema til beboerne om hvad de synes der er vigtigt når de bor
på Kærvang. Der var en svarprocent på over 30 og det siger vores special konsulent, at det er godt gået. Hun havde også lavet
et oplæg med forskellige plancher, og dem havde jeg med til
Brugerrådsmøde, og der så vi dem. Desværre var det efterårsferie, og der var ikke så mange til mødet, så jeg tror vi sætter det
på dagsorden til næste møde igen.
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I mandags var der generalforsamling til Kærvangs venner. Det er
så heldigt at der var genvalg af bestyrelsen, Kaj er beboerrepræsentant fra Midtbyen, og da Anne Marie ikke ønskede genvalg,
så blev der ingen bbrepræsentant fra Fjorden. General forsamlingen er beskrevet andet sted i bladet.
Der har været tilsyn fra social tilsynet, og de har så efterspurgt
mit eksamens bevis, så jeg måtte i gemmerne og finde det gamle
dokument, jeg blev uddannet sygeplejerske i 1978, det er da år
og dag siden. Jeg kom så også til, at sidde og bladre rundt i de
gamle kursus beviser – så dukkede det da alligevel op hvad jeg
har lært gennem tiden på forskellige skolebænke, og allermest
har jeg dog lært af livet på Kærvang – der er SÅ mange af de
mennesker der har boet på Kærvang der har lært mig lektier gennem tiden – de har været med til at gøre Kærvang dygtigere –
TAK for det.

Hav det rigtig godt !
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Leder af Bostedet Kærvang
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Min sidste arbejdsdag
Kære alle
Den 19/11 er min sidste dag på arbejdsmarkedet, og derfor også
sidste dag på Kærvang.
Jeg skal starte på et nyt liv, hvor jeg selv skal strukturere og bestemme indholdet. Det bliver spændende
Jeg har arbejdet 36 år i behandlings og socialpsykiatrien og har været oprigtig glad for, at jeg har haft den mulighed.
At blive lukket ind i så mange menneskers sind, og få lov til at være
på sidelinjen i deres udvikling, hen mod det liv, som er/har været
muligt for den enkelte, er jeg utrolig taknemmelig for
Jeg er hver dag gået lidt klogere hjem, da relationen mellem os mennesker, er det mest givende for os alle. Kan man ønske sig et bedre
arbejdsliv?
Altid en ny uforudsigelig dag, hvor man, som medarbejder, føler sig
værdsat og beriget af beboere og kolleger.
Jeg vil gerne sige jer alle
tak for, at I findes og tør at
være åbne, iderige og være
tilstede, trods, en til tider
svær hverdag.
Kærlig hilsen Mette Odgaard
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Lækker brunch i Midtbyen
Endnu engang har vi lavet brunch i midtbyen, og igen med
stor succes. Vi har stegt bacon og pølser, lavet scrambled æg.
Vi fik derudover varm leverpostej med bacon og champignons, pålæg og ost, hertil rundstykker og rugbrød. Mums, kan
varmt anbefales, og det tåler helt sikkert en gentagelse.
Hilsener fra 1+2 sal i Midtbyen
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Tur til "Biksen"
Efter forslag fra en beboer tog vi søndag d. 18/10 på tur til en
tidligere medarbejders butik. Butikken ligger lidt inden Øster
Assels på Mors. Det er en blomsterbutik, der er flot indrettet i
gammel stil. Vi fik købt en masse potteplanter og en fin halloween buket til pyntning i afdelingen.
Desuden fik vi set gården, hvor blomsterbutikken ligger på.
Der var heste og katte som de beboere, der ikke havde interesse i blomster kunne se på. Det var det skønneste efterårsvejr
med solskin, der fuldendte turen.
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Referat Brugerrådsmøde 15/10 kl. 13.30, MødelokaleKærvang Fjorden .
Tilstede: Abdi, Herman, Inger Marie og Lone
Referent: Lone - sammen med Herman
Godkendelse af referat fra sidst Ok
Godkendelse af dagsorden Ok
Gensidig orientering:
Corona – orientering
Intet nyt – vi skal stadig passe på os selv og hinanden
Aftenskoletilbud – orientering
Tilbuddet er stadig ”på tegnebrættet”
Høstfest - Hvad var godt? Hvad kan gøres endnu bedre?
Go´ mad – godt musik – godt samvær. Den vanlige ”pardans”!
Var savnet. Lotteriet blev fremhævet som særlig godt, selvom
der ikke var gevinster til alle. Vi håber at kunne gentage succes´en næste år.
Svampeturen – desværre aflyst pga Corona-situationen – kan vi
planlægge en tur i Legind skov i stedet ? nogen der ved hvor det
er værd at se efter svampe der?
Der er desværre ingen af mødedeltagerne, som kender til gode
”svampe-steder” i Legind Skov. Men der er et offentligt arrangement i weekenden – måske er der nogle, som har lyst til at deltage i det.
Der har været besvarelser på spørgeskemaer – Inger Marie fortæller om resultatet på nuværende tidspunkt – og hvad det skal
bruges til.
Resultatet blev gennemgået ud fra power point. Der var stor
glæde i regionen over at så mange havde svaret.
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Medarbejderne er begyndt at arbejde i teams – og der vil
blive holdt team møder ca hver 8. uge. Det er et stort ønske
for medarbejderne, at de bbere, der kan deltager i deres
punkt på mødet – hvad tænkes der om det ?
Det lyder som en go idé. Det er vigtigt at huske på, at når
det gælder om at få det bedre, er det én selv, der er hoved
personen og som skal gøre det største arbejde. Selvfølgelig
vil hele medarbejdergruppen være klar til at hjælpe med
gode råd og venlige ”puf” når det er tiltrængt.
Abdi savner et forum hvor beboerne kan snakke sammen og
udveksle erfaringer når det gælder emnet at have en psykisk diagnose og arbejde på at få det bedre.
Ønsker til Kærvangs Venner:
Fjorden 1. sal har ønsket et smart-TV – der er givet afslag.
Det er en mulighed at gå ned i Caféen og bruge det TV, der
er der.
Evt.
Hvordan har mødet været?
Enighed om at det var et godt møde – det er en go´ idé at
snakke med ”naboen” om at deltage næste gang.
Næste møde er den 10/12 - emner til mødet?
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12.01.21
19.01.21
09.02.21
09.03.21
16.03.21
06.04.21
20.04.21

Gudstjeneste v/Fjorden
Banko v/Fjorden
Banko v/Fjorden
Gudstjeneste v/Fjorden
Banko v/Fjorden
Banko v/Fjorden
Gudstjeneste v/Fjorden

14.00-15.00
15.30-17.00
15.30-17.00
14.00-15.00
15.30-17.00
15.30-17.00
14.00-15.00

Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset.
Danse café, (uden dans) Kærvang Fjorden, hver onsdag
kl.19.00

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

