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Oktober 2020

Kærvang`s venner afholder Generalforsamling

Onsdag den 26. oktober 2020 kl. 14.00
Strandparken 82, 7900 Nykøbing
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Valg til bestyrelsen
Regnskab - herunder fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af revisorer
Evt.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i oktober 2020
Elin
Johnny B

10.10
14.10
24.10
26.10

02.10
05.10

Helle H
Kirsten
Vigge
Lene
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Velkommen til

Farvel til
Bente
Birgitte

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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Høstfesten 3. september 2020

Med Corona risikoen hængende over hovedet hele foråret var vi
nødsaget til af aflyse vores Forårsfest. Derfor var vi alle meget
opsatte på at holde en go´ høstfest.
Vi har været så heldige at vi har fået
lov at låne lokaler hos ”naboen”.
Sundhedshuset har et udmærket lokale, som før blev brugt til kantine. Det
er rigtig fint for os at holde fester i. Vi
holdt årets fastelavnsfest der og det
var stor succes så vi var helt rolige ved
at flytte høstfesten derover.
En af fordelene ved ”naboens lokaler”
er, at vi kan gøre alle forberedelserne
med borddækning og pyntning dagen
før. Så allerede om onsdagen gik vi i
gang. Der skulle lige ryddes lidt ud i
de møbler, der normalt står i lokalet så
det var godt der var et par stærke fyre,
som var med
til det. Derefter skulle der dækkes borde og pyntes
op. Det hele blev klaret i løbet af eftermiddagen så da torsdagen oprandt var vi
friske til at feste.
Vi startede festen med at synge en høstsang – herefter spiste vi dejlig mad som
var lavet på Kærvang, Fjorden og traditionen tro havde hver gruppe lavet lækker
salat til. Til at holde årets høsttale havde
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Kærvangs Venner havde fine gevinster
til Amerikansk lotteri – og alle lodder
blev hurtigt solgt.

Gennem hele aftenen var Gerhard Mark dygtig til at få os til at synge
med på diverse sange – og efter maden nød vi den dejlige musik. På
grund af Corona måtte vi desværre ikke danse ”pardans” som vi plejer – enkelte fik dog rørt sig alligevel.

Vi sluttede af med at hjælpe hinanden med at
få ryddet op.
Alt i alt var det en rigtig dejlig aften, alle havde husket det gode humør og det var dejligt at
se alle de glade mennesker.
Vi siger tak til alle de, som hjalp til med såvel
planlægning – diverse forberedelser – madlavning og andre praktiske opgaver.
Abdi og Lone (Café Kærvang)
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Delfiner i Vilsund
D. 22/9 drog vi fra kærvang midtbyen til Vildsund, da vi havde
hørt at der var delfiner i havnen.
Susanne, Elin, Nuraini, Katrine og Lindy så de fantastiske delfiner.
Lindy har fået fanget en masse gode videoer af delfinerne der leger. Det er ligeledes Lindy der har udvalgt det bedste billede til
kærnyt.
- Lindy
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En hilsen fra tidligere medarbejdere
Thea
I kan tro at Kærvang (med alt og alle det indebærer) er savnet.
Sommetider støder jeg på små historier og gyldne ord, som får mig
til at tænke på jer.
Jeg tænkte, om der manglede noget til Kærnyt, for så har jeg en
lille glædes-historie jeg gerne vil dele:
En ældre kinesisk dame havde to store krukker, som hang på hver
sin side af en stang, som hun bar over nakken.
Den ene af krukkerne havde fået en sprække, mens den anden
krukke var perfekt, og altid leverede en fuld portion vand.
Efter en lang tur fra bækken til huset, var den lækkende krukke
kun halvfuld.
I to år skete det dagligt. Kvinden kom hjem med kun en og en halv
krukke vand.
Naturligvis var den perfekte krukke stolt over sit resultat.
Mens den stakkels lækkende krukke skammede sig over sin præstation. Og var ulykkelig over, at den kun kunne levere halvdelen
af hvad den var skabt til at gøre.
Efter 2 år, som den kaldte en bitter tid, talte den en dag med kvinden nede ved bækken.
“Jeg skammer mig over mig selv, fordi sprækken på min side gør,
at vandet lækker hele vejen tilbage til dit hus.”
Den gamle kvinde lo. “Lagde du mærke til, at der er blomster på
din side af stien, men ingen på den anden side?
Det er fordi jeg længe har kendt til din læk, så jeg har sået frø på
din side af stien. Hver dag når vi går tilbage, har du vandet dem.
I 2 år har jeg kunnet plukke disse smukke blomster til at dekorere
bordet med.
Hvis ikke du var præcis som du er, så kunne disse skønheder ikke
have groet her og smykke huset.”
Bedste hilsner
Thea
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Tur til Kunstmuseet AROS
Tirsdag d.7. juli var Søren og jeg på tur til Kunstmuseet AROS i
Århus. Morgenen var kold, hvilket dog hurtigt ændrede sig til en
behagelig lun temperatur.

Da vi endelig var kommet frem, skulle vi med en elevator op til
selve indgangen. Det tog lidt tid inden den virkede. Først efter en
mand havde kontaktet personalet på AROS, fik de gang i den.
Søren var så privilegeret, at han i stedet for sin rollator kunne
låne en kørestol der, så han lettere kunne komme rundt. Det satte
han stor pris på.
Inde midt i AROS var der et stort åbent område fra kælder og
helt op til 8.etage. Der hang store stofbeklædte skulpturer, bl.a
en drage, som Søren særligt lage mærke til.

Som det første tog vi op på 10.etage hvor Regnbuegangen “Your
rainbow panorama” er. Der kan man se ud over hele Århus, ved
at gå hele vejen rundt, mens vinduerne ændrer farve hele tiden, i
alt 150 meter lang og 3 meter bredt.
Vi var begge enige om, at det var en meget imponerende oplevelse. Søren var særlig optaget af farveskiftet og at man kunne
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.
Vi kom efterfølgende ned på nogle af de andre etager. Vi så bl.a. den
kæmpestore dreng “Aros Boy”, som sidder på hug. Man fornemmede
også blodårende, og de forskellige lag som var i huden. Det var virkelig en seværdighed.

Som det sidste satte vi os i caféen for at få noget at spise, inden turen
gik hjem igen. Der var mange mennesker, så der gik lidt tid inden vi
fik noget i maverne.
Søren gav udtryk for, at han på AROS havde set kunst han kunne
forholde sig til og det havde været en spændene og god tur. Vi var
veltilpasse og godt trætte da vi kom hjem.
Hilsen Søren og Lisbeth
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Kære læsere af Kærnyt
Nu er det da efterhånden tydelig efterår. Forleden blæste det vildt
voldsomt derhjemme i Thy, så voldsomt, at der var flere majs planter, der knækkede – det har vi aldrig oplevet før.
Vi har siden 1. september haft en ny områdechef – godt nok kun
konstitueret, men det har været en fornøjelse, at møde denne ildsjæl, som er ordentlig, lydhør, målrettet og ambitiøs – det giver godt nok mere arbejde, men
altså også mere energi til opgaven og glæden,
over at kunne/ville stå sammen og løfte i flok.
Det har gjort mig glad at opleve, at hun tager
region Nordjyllands ITOP værdier så alvorligt:
indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme Imponerende energi at lægge i en
midlertidig rolle – det siger jeg tak for.
At der har været corona i vort land, har gjort, at vi længe ikke har
kunnet holde de sædvanlige møder. De har skullet binde medarbejderne sammen dag- aften og nat, så bberne kan få den samme indsats døgnet rundt. Det har været en fornøjelse, at kunne mødes
igen, komme til at kende hinanden bedre på kryds og tværs, og opleve, at få bedre fælles fodslag i afdelingerne. Det gør også, at jeg
kommer til at kende de knap 100 medarbejdere bedre, og det er jo
som bekendt ”de færreste der taber ved nærmere bekendtskab” – så
rent samarbejdsmæssigt har det været en fornøjelse
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En dag på arbejde modtog
jeg en smuk buket uden afsender – blot med en dejlig
hilsen. Først ringede jeg
hjem til Søren, om han havde sendt den – nej, det havde han ikke, og hvorfor
skulle han det ? det er vel
snart 20 år siden han kom
med en buket sidst…….. og
kunne han mon have lavet
noget så tåbeligt, at det fik ham til gartner. Nej det var det så
ikke. Jeg ringede så til gartneren og de måtte ikke oplyse, hvem
der havde bestilt den. Heldigvis var der en medarbejder, der
tilstod hun syntes jeg skulle have den – og hvor blev jeg dog
glad.
Overraskelser glæder ofte meget mere end hvis det var forventeligt og det arbejder vi også med i hverdagen – at få skabt nogle situationer hvor vi kommer til, at grine og glædes – og rent
fagligt er det i tråd med neuropsykologien som har opdaget, at
glade hjerner kan udvikle sig.
Siden 2002 har der været en
intern uddannelse i kommunikologi på Kærvang. Det
er der ikke mere, i stedet er
der uddannelsen : Relations
uddannelse - Kærvangs
model til succesfuld indsats til mennesker med
demens og svær psykisk
sårbarhed.
Den indeholder teori fra Systemisk neuropædagogik, Neuropsykologi, Psykologi, Feldenkrais , Familie terapi, Gestalt terapi,
Hypnoterapi og er vores fælles faglige grundlags viden på Kærvang.
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Først i september var jeg til en temadag: Konference om sundhed
i sociale tilbud. Der hørte jeg en fysioterapeut som talte om, at
styrke borgernes sundhed og, at det var vigtigt, at man udfordrede hele hjernen: tænkning, sansning og bevægelse – og det talte
lige ind i det vi lærer i relations uddannelsen, så selv om temadagen krævede jeg kørte bil i 6 timer, ja så blev jeg beriget.

Selv om det er efterår, har der været flere aftner hvor vi derhjemme har tændt bål og hygget en times tid inden sengetid, og det er lidt
spændende i skumringen, at se flagermus flyve hastigt hen over majsene for at fange insekter. Så vidt vi
kan se, har vi dem
i to størrelser – de
flyver dog så
stærkt at det ikke
er muligt at få et billede af dem, eller
se tydelige kendetegn på dem.
Forleden blev vi kaldt til rejsegilde hos en af Sørens kammerater,
han havde fået rejst en skorsten og så synes han det var på sin
plads at holde et rejsegilde, så den stod på mange grillede pølser
og flere slags kager, så vi kom mætte hjem. Herligt sådan, at gribe en anledning til en lille fest med masser af glæde.
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I sidste Kærnyt fortalte jeg om vi er
med i projekt om ”Mere Tid Til
Borger” og at én af indsats områderne er at sænke sygefraværet –
det gælder alle tilbud i special sektoren. Efterfølgende kom vi til, at
snakke om ”Gad vide hvorfor nogen kan holde sig raske år ind og år
ud?” Vi talte om, at det kunne man
jo godt spørge ind til : ”Hvordan holder du dig rask ? ” i stedet for
altid at have fokus på sygdom. Da jeg spurgte den lang tids raske
sagde hun, at hun glædede sig til at komme på arbejde og vidste ind
i hjertet, at hun gjorde en forskel for beboerne ved, at komme på arbejde – og egentlig kunne jeg godt genkende det – hvis jeg en dag
føler mig sløj så kigger jeg i kalenderen og ”Åh nej jeg skal jo det
og det, dem kan jeg ikke svigte eller gå glip af ”-så gang i kaffen og
Søren laver så en dejlig morgenmad, mens jeg bader
altså kun
under bruseren.
Høstfest blev der holdt først i september, igen en dejlig aften og fest.
Tak til jer der deltog og var med til at
skabe festen.
Vi savnede dansen, men det måtte vi jo
ikke for statsministeren, så det blev vi
stort set nødt til at efterleve.

Vi havde også håbet at vi kunne
starte onsdags dansen op igen, for
det er godt nok til glæde for deltagerne, MEN coronaen hindrer det
desværre stadig – men hvor vi dog
glæder os til det engang bliver muligt igen.
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Ligeledes gør det også, at der ikke
bliver svampetur i National park Thy i
år, det er ærgerligt for der er rigtig
mange fine svampe i år. Jeg håber det
lykkes at finde nogle i Legind.

Alle ønskes et smukt efterår.

Og husk at overholde alle CORONA forholdsregler med afstand og sprit/vask af hænder, og hvis du kommer på besøg
på Kærvang anvend da gerne mundbind under besøget

Hav det rigtig godt !
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Leder af Bostedet Kærvang
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Medhjælper på Kærvang
Iver har på dygtig vis, været medvirkende til, at der fejet, renset
fliser mv. ved Kærvang, Fjorden det ser rigtig god ud.

Mange tak Iver
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Indkøb og syn af træskibe

Septembers himmel er så blå. Det var den også denne Tirsdag i September . Anne Marie var på jagt efter nye hjemmesko - dog uden
held. Men turen blev alligevel rigtig hyggelig -og ny termokande og diverse lækkerier blev købt ind. Turen gik også forbi Thisted
Havn , og der lå flotte skibe...
Efterårs hilsner fra Anne Marie & Tina .
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Vindmøller nær Østerild
Og en lille kage

Onsdag den 23.September drog Vibeke og jeg på tur . Vi startede
med at lede efter delfinen i Vildsund. Desværre så vi den ikke. Herpå gik turen så til de store Vindmøller nær Østerild . Vibeke synes, de var Kæmpe store - og vi blev næsten helt små , når vi stod
og kiggede. Der blev også lille stop , så Vibeke ku nyde en kage ...
En dejlig dag ud i det blå og mindre gode danske vejr...
Vibeke og Tina.
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06.10.20
26.10.20
03.11.20
24.11.20
01.12.20

Banko v/Fjorden kantinen
15.30-17.00
Generalfors. Kærvangs venner14.00-15.00
Banko v/Fjorden 15.30-17.00
Gudstjeneste v/Fjorden
14.00-15.00
Banko v/Fjorden 15.30-17.00

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.

