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Corona Fødselsdag
Brian havde fødselsdag—fejres skulle han—så alle mand ud til
flagstangen, med afstand, flag og et højt hurra.
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i februar 2021

Johnny J
Caja
Lotte
Torben

02.03
10.03
23.03
31.03

Lillian
Jacob B
Bergitte
Sara

01.03
03.03
13.03
15.03
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Velkommen til

Lise

Farvel til
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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"Fastelavns fest i Midtbyen".

Her ses festen i "Stuen".

Tilsvarende blev der pga. Corona på andet tidspunkt holdt
fastelavnsfest på 1. sal.

Ved det fint pyntet bord nød vi middagsmaden, som traditionen tro bestod af boller i karry med ris og salat, bagefter 3
farvet is til dessert.
Fastelavns banko, her var der gevinster og "sidegevinster"
så ingen gik tomhændede hjem.

7

Inden vi sluttede nød
vi en kop kaffe med
lækre hjemmebagte
fastelavnsboller.
Hilsen fra Midtbyen.
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Bål i haven
En af de første forårsdage—var alle mand fra Fjorden 1. sal i
haven for, at bage snobrød. Det var rigtig dejligt med bål og
hygge.
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Pizza Kærvang
På 1-2 sal i midtbyen blev der hygget om maden. Der blev lavet
pizza-buffet. (Selvfølgelig uden tag selv, men med servering).
Skiltningen blev der taget godt imod og alle synes det var en
sjov ide. Kærvang har nu fået opkaldt en pizza efter sig, den bestod af tomatsovs, ost, kylling, oksekød, skinke, pepperoni, løg.
Så der var plads til det hele på pizza kærvang, ligesom der
på Kærvang, også er plads til alle! ☺
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Drengene spiller Bold
Dagens motion, godt for krop og sjæl
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Kære læsere af Kærnyt
Nu er vi i den første forårsmåned, og på en solskinsdag valgte jeg at
klippe roserne ned – håber det går fint.

I går cyklede jeg op i skoven – National park
Thy, og erfarede, at de første ramsløg er plukkeklare. Jeg plukkede en lille håndfuld og har
dem nu til min madpakke, så den kan blive lidt
grønnere. Ramsløg er også rigtig gode at lave
pesto af, men så skal de lige være lidt større.
Ved Kærvang Fjorden kan man også finde
ramsløg, så jeg vil opfordre til at de kommer til
at indgå i menyen af og til.
Nu er alle de bebore der ønskede det vaccinerede – enkelte kun en
gang, men resten er igennem de to gange. Medarbejdere, der var heldige at være på arbejde da første stik blev givet, har også fået andet stik.
Ind imellem er medarbejdere blevet tilbudt
rest vaccination i Thisted – og jeg var heldig
– som Kærvangs ældste – at blive tilkaldt, og
modtog første vaccination med ganske lette
bivirkninger. Det var Astra Zenica vi fik den
dag, og nu lader 2. stik vente på sig – om vi
kan få nr 2 stik?
Jeg havde lavet mig en liste over punkter jeg
skulle huske at skrive om i denne udgave af
Kærnyt, fik så ikke skrevet som planlagt i
fredags og pst væk er huske sedlen. Jeg må
håbe det kommer frem alligevel.

13

Omkring 1. februar blev det besluttet, at medarbejdere på Kærvang skal testes en gang i ugen – det er der flere medarbejdere
der nu kan gøre – Aina var blandt de første der lærte det, og
hun er den, der har testet flest – godt gået og med respekt for, at
der er andre opgaver hun må skubbe eller overlade til andre.
Når de er færdige med dagens testning, skal alle prøverne afleveres i Thisted, så det går der også tid til, men det opleves heldigvis som en god sags tjeneste.

Gennem de sidste måneder er
der tre beboere, der er døde –
på den ene side er det godt, de
har fået fred, og på den anden
side efterlader de et savn –
selvfølgelig især hos de pårørende, og da også hos os som
kom til at kende dem. Når vi
kommer til at kende dem gennem flere år, og har oplevet, at de fra at have det meget svært
hele tiden til, at de får flere gode stunder i hverdagen – så efterlader de et indtryk. De har givet os en faglig og medmenneskelig erfaring og det er svært ikke, at komme til at holde af
Det er nu besluttet, at der kommer to nye beboere – en fra Århus kommune og en fra Favrskov kommune. Det er første gang
der kommer beboere derfra – og når de indenfor den næste måned flytter ind, så bor der mennesker på Kærvang fra 18-20
kommuner. Fredag blev jeg ringet op om en borger fra endnu
en ”fremmed” kommune - dejligt at de kender og hører om
Kærvang og søger en plads her. Spændende hvem den 3. nye
bliver.
,
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Forsamlings forbuddet har
efterhånden LÆNGE forhindret os i at vi kunne mødes i
faglige sammenhænge – til
undervisning og til faglig
sparring, og det har gjort det
mere besværligt at få formidlet ny viden og få fælles
forståelse. Vi har anskaffet
os lidt mere IT, og nu er det
lykkedes at holde faglig dage over skærm og det med succes,
selv om det bestemt ikke giver samme dybde som når vi alle sidder i samme rum, men det er bestem bedre end ikke at mødes.
Kvaliteten i vores indsdats er meget afhængig af, at vi trækker på
samme hammel, så beboerne kan være trygge ved at indsatsen er
den ”samme”, om den gives af Per eller Poul.
I efteråret havde jeg lovet UCN i Thisted at jeg ville undervise i
”Tværfaglighed i samarbejdet”. Det har jeg gjort et par gange
før, og synes det var lidt spændende med et hold der bestod af
både sygepleje- og pædagog studerende. I år kom jeg på prøve !
det skulle nemlig foregå på skærm. Vores IT-dygtige pædagog
Mathilde hjalp mig med de tekniske forberedelser, og jeg slappede af, MEN så spillede Kærvangs IT ikke sammen med skolens –
og jeg måtte ud i endnu en forberedelses runde – og igen var Mathilde en god hjælper for mig, og da dagen opreandt så gik det
lige så fint, selv om jeg måtte sidde foran skærmen det meste af
tiden – jeg underviser nemlig bedst når jeg kan vandre rundt i
lokalet og tegne mine uskønne tegninger på tavlen – og komme i
tanke om vigtige historier fra virkeligheden – historier som illustrerer det de unge har til opgave at lære.
I region Norjylland kom der en ændring i den måde ledelses organiseringen foregik på. Det har kostet lidt tid at komme i gang
med det effektfulde ved denne ændring, og siden efteråret har der
været gang i den. Der har været mange, mange opgaver at løse
ud over det der hører hverdagen til.
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Lige nu er der lavet ydelses beskrivelser, så kommunerne kan se
hvad det er Området for Social Psykiatri i Region Nordjylland kan
tilbyde. Næste trin er at få beskrevet hvilke målgrupper vi har tilbud
til, og samtidig har vi beskrevet hvilken faglig tilbud til, og samtidig
har vi beskrevet hvilken faglig tilgang der er i området:

I området for socialpsykiatri har vi en Recoveryorienteret- og rehabiliterende tilgang, der repræsenterer et
dialog- og værdibaseret samarbejde mellem borgerne
og de fagprofessionelle.

Recovery og Rehabilitering
Recovery: er at komme sig helt eller delvist og det er
borgerens individuelle og helt personlige proces. Det
handler om at skabe et meningsfuldt og tilfredsstillende
liv, sådan som borgeren selv definerer det, med eller
uden symptomer og problemer, som kan komme og gå
Recoveryorienteret rehabilitering: er de indsatser, som
fagprofessionelle, gør for at styrke borgerens muligheder for recovery. Det handler om at tilbyde støtte, der
styrker borgeren i at indfri sine håb, drømme og ønsker
med sigte på at komme sig og få et tilfredsstillende og
meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed
Vores hensigt: er at medvirke til, at hvert enkelt menneske får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse .
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At det nu er beskrevet giver os mulighed for at rette vores
indsats ind i samme retning og en sikkerhed for at der også
arbejdes ud fra socialstyrelsens anbefalinger.
Næste trin er så at finde ud af hvilke metoder tager vi til os,
og sikrer at alle medarbejdere kan mestre og hvilke redskaber
er også nødvendige for at vi kan sikre bedst mulig indsats for
at bberne kan få det bedre – kan komme sig helt eller delvist.
Før socialstyrelsen blev ”født” var der Videnscenter for socialpsykiatri, og fra 1999 var Kærvang med i arbejdet med at få
formuleret hvad social psykiatri i Danmark er – og jeg var en
aktiv part i processen med at skrive bogen ”Kvalitet i socialpsykiatri” og i flere kommende projekter. Den organisering
blev anderledes da videns centret blev nedlagt, og jeg ikke
var en del der mere – men der er sikkert andre gode mennesker der har været udpeget til at være aktive der – det kom
blot til at virke fjernere.
Kærvang har i mange år været bevidste om at fysisk aktivitet
er godt – for krop, sjæl og hjerne, det har vi lært om på kurser, ved at læse bøger om hjernen og ved selv at prøve at være
aktive. Vi valgte derfor for år tilbage at ansætte en fysioterapeut. Det sidste års tid har Christina været på barsel, og med
to små børn bliver hendes transport tid til arbejdet for lang,
derfor har hun opsagt sin stilling. Så må vi jo have en ny til
deling mellem de tre afdelinger. Der har været 34 ansøgere –
heraf en del alt for langt væk fra, men der er heldigvis nogle
ansøgere med overskuelig transport afstand, så de bliver kaldt
til samtale. Spændende !
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At være tæt på national parken giver
andre fordele end blot at plukke
ramsløg og svampe – naturen er skøn
og alsidig. Forleden var min mand
og en gammel ven, vi har, så heldige
at de så de sorte svaner ved Nors sø.
No get af en oplevelse. Det bliver
dejligt når vi igen kan tillade os lidt
længere køreture i vore busser, så vi
kan se alle mulige sensationer.
Nå men nu er min skrive plads vist også helt brugt op – jeg vil
slutte og ønske alle et smukt, glædeligt og livgivende forår.
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Leder af Bostedet Kærvang

En hilsen til Kærvang
Hjertelig tak for, at I har passet og plejet Niels Vindelbo
godt lige til det sidste.

Tak for blomsterne.
Kærlig hilsen
Familien Vindelbo
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Sejltur

Johnny, Brian og Mette med på sejltur. Det var en dejlig sejltur og
der blev spist pølser og pommefrits og bragte glæde. Johnny fik
kaptajns hatpå
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Fodboldstart
Torsdag den 4.3. Gik startfløjten i gang på fodboldbanen og starten
på udendørs fodbold og samvær. Solen skinnede men vinden var
kold og ikke så sært -da temperaturen svingede fra 4.3 grader til 3,6
grader mellem. kl. 14.30 og 16.00.
Abdi har trænet på løbebåndet, og var klar til kamp og samvær. En
dejlig dag.

Fodboldhilsner -Abdi og Tina .
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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset.

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

