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Der bages til jul i Midtbyen
1. søndag i advant.

Så er der julebagning i Midtbyen 1 sal.
Elin, Thomas og Nuraini og Anita er
"mester bagere". Alle havde fornøjelse
af den dejlige duft som bredte sig omkring køkkenet. Til kaffen var der
smagsprøver.
Hilsen fra
Midtbyen.
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i december 2020
og januar 21
Anne Marie
Mogens
Sine
Nuraini
Adam
Dorte
Poul

05.12
11.12
13.12
15.01
17.01
20.01
28.01

Kasper
Catrine
Lea
Mia
Mathilde B
Tine
Maiken
Helle H
Jane K
Malene J
Malene M
Mette K

12.12
22.12
24.12
03.01
04.01
06.01
07.01
12.01
13.01
26.01
26.01
27.01
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Velkommen til

Sine
Josefine
Malene
Farvel til
Benni

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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Juletræet med sin pynt…….
Juletræerne er ikke pyntet endnu, men der var ”en flok” fra Kærvang,
der drog i skoven for, at hente juletræer. Træerne er sat op udenfor på
terrasserne de lyser, pynter og er hyggelige, at se på i denne lidt mørke tid. Når vi nærmere os jul, bliver der selvfølgelig pyntet juletræer,
som høre julen til.
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Julepynt på Fjorden
Der laves julepynt i stor stil. Der pyntes med nisser, guirlander og
noget af det julepynt der er tradition for, der pyntes med, fra år til år
er fundet frem .
Så alt i alt er det rigtig hyggeligt pyntet her på Kærvang
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Tak til det lokale område MED
Med arbejdere og
beboerene på Kær
vang, vil gerne sige
mange tak for denne dejlige julehilsen
Vi vil nyde, at se på
den resten af år
2020
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COVID julefrokost
Julehygge med 1 meters afstand—men vellykket var det—da
Kærvang, Fjorden 1. sal mødtes, en stund, hvor maden blev serveret. Der var en rigtig god stemning
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De to gamle nisser holder øje med os i denne tid

Alt imens der sættes lys på træerne i denne mørke tid.
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Asfalt på parkeringspladsen
Kærvang har fået lagt asfalt på parkeringspladsen, det er rigtig dejligt for os alle.
Jens er ude for, at se om tingene
er som det skal være. Meldingen
var det er rigtig fin.

Inger Marie har været på
svampetur i Nationalparken i Thy, samtidig med
hun nød det gode vejr,
blev det til en god høst.

Så der er rigtig blevet
smovset hos Inger Marie
og Søren.
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Kære læsere af Kærnyt
Nu er det så december og året nærmer sin afslutning. Et ganske specielt
år med rigtig mange udfordringer hvor coronaen vel er den største. Det
har kostet mange mandetimer, og til tider givet sved på panden. Jeg ønsker mig en hverdag fri, af corona tænkning og opmærksomhed, og det
gør mange andre mennesker osse.
Der har også været ”gaver” i denne
tid, vi har lært, at møder fint kan
afvikles på diverse skærme, vi sparer køre tid – ja da også kørepenge
. Min oplevelse er at møder af 1
-2 timers varighed fungerer så fint
på skærm, og at længere møder
trætter meget. Jeg kommer også til,
at mangle fornemmelsen af mødedeltagerne, de små sidekontakter og
oplevelse helheden – tilhørsforholdet – det kan ikke skærmen altså bare
ikke rumme eller give.
På Kærvang bor der 45 mennesker, der kommer 3 daggæster, der skal
løses en bostøtteopgave i Thisted og der er ansat knap 100 mennesker til
at løse opgaverne. Det giver mange samspil på kryds og tværs, og kommer ind imellem også til, at skabe ændringer. Én af dem er, at pædagog
Annette Boeriis er konstitueret i afdelingsleder stillingen det næste år, i
Kærvang Fjorden stuen. Annette har været ansat på Kærvang i godt fire
år, er en erfaren pædagog, der i ”sit tidligere liv” har haft ledelses funktioner, og det kan vi allerede mærke i hendes nuværende funktion, så tak
til Annette at hun har taget opgaven på sig.
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Sidste weekend var jeg virkelig doven
– fik lige vandet blomster, støvet lidt
af og så satte jeg mig til at se film.
Først så jeg den gamle udgave af Nøddebo præstegård – åha så romantisk,
dernæst så jeg ”Britt Marie var her” en
herlig film om en kvinde der bliver
skilt som 63-årig, må ud at arbejde og
ender med, at træne unge mennesker i
fodbold – og det går dem godt, manden vender tilbage, vil have hende
hjem igen, men endelig har Britt Marie
fundet ud af, at gå efter egne mål.
Krænkelselse og sexisme har været meget oppe i tiden – engang tænkte jeg det ikke kunne være så alvorligt, men så oplevede jeg, at én der var ”over” mig lagde an på mig, jeg takkede
nej, og så blev jeg bange for konsekvenserne og rettede henvendelse til min daværende direktør om oplevelsen, og fik den fornødne tryghed heri. Krænkelser er mange ting, én ting er det
blive lagt an på, en anden ikke, at blive taget alvorligt, og blive
hørt på en tredje kan være det, at blive tillagt andre hensigter
end man har.
Gode oplevelser er der heldigvis flere af – en kollega kom forleden og
gav mig et gult stof mundbind, det
gjorde mig glad og jeg opdagede så
efterfølgende, at hun havde givet flere kolleger deres helt personlige
mundbind. Sikke et glædesskabende overskud – tak for det. En
anden medarbejder er på barsel og kom ind for, at planlægge
sin tilbagevenden til Kærvang – og hun havde en lille julehilsen
med til mig, utroligt tænkte jeg med glæde.
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Forleden hørte jeg et par kolleger havde besluttet, at bruge en feriedag til at lave juledekorationer til Fjorden stuen
– det skal der også lyde en
tak for.
Dette er et par konkrete eksempler på at gøre en forskel – andre
gør på en anden måde et ekstra smil, en hjælpsomhed og en opmærksomhed – tak for hver en indsats til det fælles som skaber
de bedste muligheder for hinanden.
Så er spændingen udløst – det er nu
ganske vist at området for socialpsykiatri har fået en ny områdechef, han
hedder Carsten Kaalbye Vi får fornøjelsen af, at vise ham Kærvang her
først i januar. Der skal hermed lyde
en ”VELKOMMEN TIL” til ham.
I samme åndedrag vil jeg benytte mig
af at sige TAK til den konstituerede
områdechef Iben Hostrup Andersen
som i den grad har engageret sig i
området for socialpsykiatri, hun har
stillet krav, vist at hun står bag, har
draget omsorg, taget ansvar og vist
relevante hensyn, og samtidig formået, at inspirere til udvikling – utroligt
når konstitueringen drejede sig om 3, 5 måned – det indgyder
respekt – og jeg ønsker hende al mulig lykke på sin vej frem.
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Der er udkommet en
lærings video om
magtanvendelse, en
fin måde at lære det
på. At vi så skulle
presse de 2,5 timer til
hver eneste medarbejder ind i en travl
hverdag, har da givet
sved på panden, og flere medarbejdere har taget så fint ansvar herfor, nogle har set den efter arbejdstid, nogle hjemmefra – det vil jeg
gerne sige TAK for, for det er et emne vi skal have opmærksomhed
på, så vi følger de regler, der er og dermed også med denne bevidsthed bidrager til, at de mennesker der bor på Kærvang kan have
en værdig tilværelse.
Magt udspiller sig i mange sammenhæng. Da jeg var ung i ledelse,
fik jeg et ”anfald” af, at frygt for, at komme til at misbruge min
magt, og derved gøre andre mennesker ondt. Det kom sig af, at jeg
på det tidspunkt blev vidne til en leder der havde misbrugt sin magt
og styret afdelingen ud fra hans personlige ønsker og ikke havde
opmærksomhed på beboernes behov og medarbejdernes trivsel, men
udelukkende havde sig selv i centrum.
Ikke godt!. Da jeg delte mine bekymringer med en kollega, sagde hun de
forløsende ord ”Det behøver jo ikke
være på den måde han har ledet, man
kan da også bruge sin magt til, at skabe gode og positive muligheder for
både de mennesker der bor på Kærvang, og de, der arbejder der” – det
gav mig ro i sindet – og jeg har siden
haft den fordring i mig om, at skabe
muligheder.
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I mit lange arbejdsliv har jeg haft mange ”slags” ledere, én af
de første jeg mødte var en meget autoritær leder, som medarbejderne var bange for, hun arbejdede fra 6 morgen til 6 aften
og havde kontrol runder i afdelingen. Det gode ved hende var,
at man trods alt vidste hvad hun stod for, og der var orden og
system i afdelingen. Kvaliteten ville sikkert have været højere
hvis medarbejderne ikke havde været bange for hende. Den
værste form for ledere, jeg har mødt, er når der ikke har været
kongruente – dvs. at de sagde noget andet end de gjorde, og
det der gjaldt i går ikke gælder i dag – det er utryghedsskabende og giver mange konflikter mellem medarbejdere, det er
utrygt og opslidende.
På Kærvang bestræber vi os på, at der tydelighed på hvilke
beslutninger, der er truffet og på hvilket grundlag, og hvor der
er fokus på, at beboerne skal have de bedste forudsætninger
for, at mestre deres tilværelse og medarbejderne de bedste
forudsætninger for, at lave et stykke godt arbejde INDENFOR de rammer vi er givet, og rammerne er jeg ikke altid
herre over
. Og sluttelig skal jeg sige, at jeg er taknemmelig over de mange ansvarlige og engagerede medarbejdere der
arbejder på Kærvang.
Humor er også en vigtig ingrediens i hverdagen – vi ved fra
forskningen, at glade hjerner kan udvikle sig og det har vi alle
brug for. Så lad os more os sammen med jævne mellemrum.
Og her er et lille morsomt citat fra en svensker jeg kender :
”alle mine kolleger bidrager til et godt arbejdsmiljø en del når
de kommer og andre når de går hjem”.
Jeg glædes over at
medarbejderne på Kærvang kommer
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Leder af Bostedet Kærvang
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Biograftur for Kærvang

Mandag d. 9. november var vi nogle stykker som var i biografen for, at se
den danske film ”Druk”.
Vi er så heldige at have muligheden for at lave aftale med Bio Mors om en
særforestilling kun for os på Kærvang og det er vi meget glade for. Der
skal derfor her lyde en stor TAK herfra til de venlige mennesker i Bio
Mors.
Filmen handler om 4 gymnasielærere som hører om en nordmand, der har
en teori om, at vi mennesker arbejder bedst med ½ 0/00 i blodet. De beslutter derfor - i videnskabens navn - at prøve teorien af i praksis. De indkøber et alkometer og diverse sprut og går i gang. Det kommer der en del
morsomme – men også tankevækkende og alvorlige episoder ud af.
Synd til de, som ikke havde mulighed for at deltage i biografturen denne
gang – håber på flere deltagere næste gang vi arrangerer en tur i biografen.
Det er en meget anbefalelsesværdig film. Ja, faktisk er den ikke mindre
end fantastisk.
Tak til Kærvangs Venner, som betalte billetterne
Kaj og Lone (Café Kærvang)
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Sikke en udsigt vi har på Kærvang Fjorden
noget som vi alle nyder.
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Johnny og Tinas juletur

Fredag den 11. dec. drog vi på køretur . Formålet var at se
på Julelys og Juleting.
Vi så både en kæmpe oppustet snemand og guirlander samt
den smukke oplyste museumsbøgetræ ligeledes juletræer og
buske. Det blev en rigtig hyggelig køretur og gav en masse at
se på, og snakke om.
Turen bevidner, at juleaften er ved at nærme sig...
Mange hilsner - Johnny og Tina.
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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.

