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Is i sommervarmen
Thea og hendes mand har givet is, som blev nydt til Kim Larsens musik. En rigtig dejlig stund på Kærvang.

Mange tak for is
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i september 2020
Niels
Per
Arne
Jørn

05.09
08.09
11.09
15.09

Conny 10.09
Christian 11.09
Pia
14.09
Gitte M 26.09
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Velkommen til

Charlotte
Farvel til
Christina
Kathrine

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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Klubber på Kærvang.

Validerings Klub på Kærvang:
At skabe et forum to gange om ugen hvor der er mulighed for
særligt stimulerende socialt samvær, hvor borgerens evner og
færdigheder, der er opsamlet gennem et langt liv, bliver brugt og
genbrugt, så borgeren kan indgå i værdige relationer og gennem
validering kan styrkes til, at tage hånd om egen tilværelse også i
den sidste del af livsforløbet.
Hvorfor Validerings Klubber på Kærvang
Mål:
•
At samspillet øges og der er en atmosfære af tillid
•
Beboeren formår at tage initiativ og at udtrykke sig
•
Beboeren giver udtryk for energi og følelser i fysisk
Aktivitet.
•
Beboeren udtrykker selvværd og følelser
•
Beboeren giver udtryk for oplevelser, minder, tanker
•
og glæde.
•
Beboeren får stimuleret alle sanser
Marianne N og jeg, har sammen med vores dejlige kollegaer i
Fjorden Stuen, fået den store privilegium og glæde at være Klub
Medarbejdere.
At se borgernes glæde, formåen til, at tage initiativ, fortælle om
sin barndom, ungdom og voksenliv, fortælle om livets glæder,
succeser, forventninger, skuffelser, erfaringer, og sorger, sætte
ord på deres tanker og mening, men også bare være til stede i
nuet, lytte til de andre Klub deltagere, se på os Klubmedarbejdere, opfordre os til at være med dem i alle livets facetter og tankevirksomheder, at de kan mærke at vi tør og være til stede, også
når, det gør ondt at høre på det svære. At tårer er rensevæske, og
møde andre mennesker, der også har oplevet både glæder som
sorger i deres liv. I dette forum kan Klubdeltagere og medarbejdere give sig selv og hinanden fri.
At lege, lytte til musik, spille på guitar. Læse små historier,
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spille vendespil, fortællinger, synge viser, sange og salmer – gøre det
u forventelige, som når vi dækker bordet med flotte græsser, masser
af strandsand, komme med fyldte spande med Fjordvand, som vi lod
risle fra spand til spand → som fik en af Klubdeltagerne til at udbryde: nu skal jeg snart p…. ved lyden af alt det vand En anden fortalte os, da vi spurgte ind til om de havde badet i Fjorden eller havet, at
han gerne tog til Thisted som ung, for der var pigerne kønnere end på
Mors, hvilket fik os alle til at protestere

At dække Høstbordet med neg og alle slags korn, vi husker. At spille
med bold, eller bare se på, og vende hovedet efter lydene, at spise
køkkenmedarbejdernes dejlige is eller kage, at tage et stort lagen over
os alle, og så finde hinanden igen, eller som den anden dag, hvor vi
holdt fødselsdag med flot pyntet fødselsdags bord og flag og balloner
over det hele, selv om der ingen var af os, der havde fødselsdag, men
som en af Klub deltagerne sagde: det er der jo nok en anden der har.
Hvis sproget er væk, er øjen kontakten endnu mere vigtig, og der er
aldrig tvivl om borgerens tilstede værelse og hvordan deres sindsstemning er i netop det øjeblik, og vi nyder det alle. Både når der bliver givet smældende øjekast til os, eller når vi kan se, at nu må vi arbejde mere med relationen med borgeren, indtil det fælles imellem os
er helt til stede.
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Noget af det næste vi skal ”arbejde” med i Validerings klubberne
er/forslag til fra borgerne: Fredagsbar . vi har masser af Hvidtøl,
alkoholfri øl, og kulørte sodavand samt små paraplyer – wellness
for mænd og kvinder > dette indebærer Fodbad, massage og
creme, og så bliver det ellers efterår, hvor vi vil prøve at opleve
bladenes fald i Klublokalet, så mon ikke Kærvangs pedel vil sige
ja tak til lidt rivearbejde fra vores side – men måske rengørings
medarbejderne opfordrer os til selv at rydde op bagefter
Vi glæder os til en masse snak og det bare at være sammen med
borgerne og alle de smil, der kommer fra Hjertet af de deltagende
borgere på Kærvang.
På vegne af Validerings Klubberne på Kærvang Marianne N og
Hanne P.

9

På tur til Fyrtårn og Heste
På en dejlig september dag var Torben, Johnny, Gitte og Kasper på
tur. De kørte til det Nordjyske— hvor de besøgte et fyrtårn, dagen
sluttede med et besøg hos Gitte hvor hestene fik rugbrød.
På Gittes terrasse blev serveret lækkert mad og en lille drinks til.
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Amagerpigen og Thistedpigen på Tur

En dejlig fredags tur. Der blev shoppet nogle dejlige ting, som
lækkert tøj og andre mangler.
Vi har haft en super dejlig tur og mødt flinke turister - 2 hold
tyskere og deres hunde. Vi fik sat vores engelske Sprog på prøve - og synes selv - vi var ret så gode.
Amagerpigen Anne Marie og
Thistedpigen Tina.
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Så tar vi Cyklerne frem……..
På Kærvang har vil nydt sommeren med bl.a. cykelture, som det ses
på billederne—har beboere og medarbejder nydt mange ture til byen
og til vandet
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Kære læsere af Kærnyt
I dag er det dagen efter Kærvangs venners grill fest. Det var en fantastisk aften – der var stor ros til køkkenerne, over den mad de havde forberedt, og grillmestrene udførte et fornemt grillarbejde. Der
blev øst op på tallerkner til os, af handskebeklædte bestyrelsesmedlemmer. Vejret var så vi kunne sidde ude på terrassen, ned mod
Fjorden, og en overgang var vi over 40 mennesker til bords – der
var en dejlig glad og humørfyldt stemning – og når en holder sjov,
smiler, og er glad, ja så smitter det. Vi kunne også glæde os over,
at flere pårørende havde fundet tid til at komme til grillfest, det
vækker også altid glæde.

TAK til Kærvangs bestyrelse for, en fornem indsats til glæde for os
alle.
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Sommeren har været en blandet fornemmelse – vi var nogle der
fik megen regn, og blæst i ferien og andre måtte døjes med megen varme. Jeg synes, jeg havde en lang ferie forude da jeg
startede – og vupti så var den afviklet – men så kunne jeg også
komme tilbage til Kærvang, og få min nysgerrighed stillet, om
hvordan dem jeg kender på Kærvang har det hver især. Ja sådan
er det når mit arbejde i mange år også har været min fritids interesse.

Og selv om det er sommer, ligger ikke noget stille – lige før jeg
gik fra til ferie fik vi besked om, at områdechefen havde sagt sit
arbejde op – og kort efter fik vi besked om, at område chef Iben
Hostrup er konstitueret, i vort område, og nu har vi allerede haft
et par møder med hende, det har været en positiv oplevelse.
Mange af jer læsere er bekendt med, at vi i vores bistand til de
mennesker, der bor på Kærvang lægger vægt på at de får
mindst mulig medicin for psykisk sygdom. Vi har lavet registreringer de sidste 3-4 år, og det har en klog person, analyseret
og talt op på, og det viser sig de fleste bevarer eller øger deres
ressourcer i hverdagen. Det er et resultat jeg er glad for, for vi
ved også gennem flere undersøgelser, at mennesker med sindslidelser dør tidligere end resten af befolkningen, og derfor har
medicineringen en del af skylden.
Hvad vi skal bruge vores lille opgørelse til – det drejer sig om
20 mennesker, - ved jeg endnu ikke, men her hjemme på Kærvang skal det bruges til fortsat, at gå denne vej.
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Lige om lidt – den 3.9. – er der høstfest – det glæder jeg mig også til. Gerhard Mark er bestilt til at spille for os.
Vi plejer, at have meget glæde af at
danse sammen til høstfesten, men det
forhindrer Coronaen os i. Så vi må nyde Gerhards musik ved bordene. Der
er også et vist afstands krav, og det
kan vi ikke tilgodese i mødelokalet, derfor bliver høstfesten holdt
i den gamle sygehus kantine, som vi har fået lov at låne. Det er vi
SÅ glade for.
Vi følger jo hele tiden corona retningslinjerne, og derfor har vi DESVÆRRE måttet holde pause med Peter Musiker
.
BBerne har mange gange efterlyst, at han
kommer igen, og med den op lukning der
nu er i samfundet åbner vi op for, at Peter
kan komme at spille for os, og desværre
bliver det osse uden dans, for hvem kan
danse ordentlig med nogen med 1 meters
afstand, og to meter mellem hvert par, og
kun den samme danse partner, nej så må
vi hellere nøjes med at nyde musikken.

Regionen er ambitiøs og der sættes hele tiden udviklings tiltag i
gang. I tiden har vi fokus på hvordan vi kan finde mere tid til
borgeren, i de timer vi nu engang har. Sygefravær tager jo en del
timer, det skal vi arbejde med at nedbringe, men det er rigtig
svært når det drejer sig om livstruende sygdomme, og skal operationer, det er svært at holde for, om end vi kunne ønske bedre
helbred til alle. Ved fælles hjælp kan vi sikkert bringe fraværet
lidt ned.
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Hele specialsektoren har et problem med, at dokumentation sluger
al, al for megen medarbejder tid, det håber jeg på nogen der er
”større end mig” sørger for bliver bragt ned
rart nok, at kunne
give bolden videre ind imellem …….
Der er også gang i, at beskrive fagligheden, voldsforebyggelse og
hvilke metoder der skal bruges i området for socialpsykiatri, så jo
der er nok at få tiden til at gå med.
Med alle disse ting ved ”siden af” der skal tages hånd om, må jeg
hellere slutte dette skriv og tage fat der
Hav det rigtig godt !
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Leder af Bostedet Kærvang

Til Kærnyt
Jeg Oskar skriver til Kærnyt.
Det er desværre lang tid siden, jeg sidst har skrevet til kærnyt, Jeg
har næsten glemt hvordan jeg bærer mig ad. Undskyld.
Men min bolig lignede en svinesti og det har taget lang tid at gøre
den ren og kamp klar. Men en klog kvinde har hjulpet mig på vej
og nu er den pæn og nydelig.
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Tur til Jesperhus
Super hyggelig tur til Jesperhus med 5 beboere fra fjorden
1.sal og 2 personale.
Vi havde en rigtig god tur, solen skinnede og der var rigtig
god stemning.
Abdi prøvede nogle af forlystelser, hvilket så super sejt ud.
Vi andre sad og hyggede og grinte imens.
Turen var dog ved at ende tragisk da Per valgte at smide sin
ene træsko inde ved aberne, og vi ikke kunne finde den, dog
fandt vi den til sidst.
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Tak for denne gang til, Sygeplejeelev, Camilla.

Camilla der ses længst til højre på billedet, havde fredag d. 21/8 sidste dag som studerende på Kærvang. Beboere på Kærvang Fjorden
1. sal var af Camilla inviteret til eftermiddags hygge med hjemmebagte brownies, kaffe og te. Næsten alle beboere var mødt op, og vi
havde en fantastisk eftermiddag, hvor alle fik smil frem på læben.
En af beboerne sagde efterfølgende ”det har været en dejlig dag” og
hvor bliver vi glade som personale, når vi får sådan en tilbagemelding.
Camilla har som den første studerende afsluttet 6. semester, dvs. det
var hendes sidste praktik, inden hun bliver færdig uddannet sygeplejerske i januar 2021. Hun skal nu tilbage til sygeplejeskolen i Thisted og skrive bachelor opgave. Held og lykke med sidste del af uddannelsen til Camilla.
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Så har pigerne igen været på tur
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15.09.20
29.09.20
06.10.20
03.11.20
24.11.20
01.12.20

Banko v/Fjorden M 1
Gudstjeneste v/Fjorden
Banko v/Fjorden M 1
Banko v/Fjorden M 1
Gudstjeneste v/Fjorden
Banko v/Fjorden M 1

15.30-17.00
14.00-15.00
15.30-17.00
15.30-17.00
14.00-15.00
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 M 1
Banko v/Fjorden M 1
Gudstjeneste v/Fjorden
Banko v/Fjorden M 1
Banko v/Fjorden M 1
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.

