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Nytårsaften på Kærvang
En rigtig hyggelig aften, med god mad og et festfyrværkeri!
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i februar 2021

Flemming
Brian

05.02
26.02

Jane N
Dina
Anita
Bethina
Lene A
Helle B
Lene N
Annette B

03.02
06.02
19.02
19.02
19.02
20.02
20.02
22.02

5

Velkommen til

Eva
Kirsten
Malene
Maria
Vicki

Farvel til
Christina
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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Rigtig seje fyre på Kærvang

Per, Abdi og Rasmus var en lørdag eftermiddag på tur. Per og
Rasmus gik en tur i skoven, i haven og en tur til fjorden—nød
det dejlige vejr .
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Så skulle Abdi og Rasmus på tur—de valgte, en løbetur på 5 km
ud i det blå.
Rasmus kunne fortælle, da de kom hjem, at Abdi er en rigtig god løber, og at han er i form. Super godt Abdi.

Som det ses på billederne er der stadig overskud til smil og godt humør hos de to løbere.
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Hjælp i køkken og i haven
Hanne er i gang med afspritning i køkkenet. Hun får selvfølgelig
hjælp, at den gode husmor.
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I haven bliver der samlet grene op, så det ser ordentlig ud
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Vaccination på Kærvang
Søndag den 14. februar 2021 blev en god dag på Kærvang. Der
blev vaccineret for Covid 19.
Læger og ikke mindst medarbejderne på Kærvang hjalp til, så
alle fik en rigtig god oplevelse, med at blive vaccineret.
Alle var gode til, at samarbejde og derfor lykkedes det, at så
mange beboer vaccineret.
Ingen smerter eller bivirkninger efterfølgende.
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Ud i det blå
En dejlig tur ud i det blå og mærke Kong vinter bider i næsen. Solen
skinner og fuglene synger , i hvert fald dem , der ikke er draget mod syd .
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Kære læsere af Kærnyt
Velkommen til 2021 og lad os sammen bringe noget godt til dette nye
år
I dag har jeg været til virksomheds seminar hele dagen, og i år har det
måttet foregå på skærm. Der var gruppearbejde i vor egen ledergruppe,
det var gode drøftelser vi sammen havde og alt havde til formål, at
sætte retning for vores indsats i 2021 – og mange ting er planlagt og
andre er på vej.
Forleden ringede én af mine gamle kammerater fra Junior Chamber.
Han er nu bosat på Sjælland. Junior Chamber er en spændende forening, hvor der læres meget ledelse og på en øvebane, der er for sjov,
og samtidig opleves som seriøs. Mange af tidligere prominente personer har leget på denne øvebane – jeg kan
blot lige nævne Anders Fogh og Poul
Schluter
. Min kammerat og jeg kommer ofte til, at drøfte ledelse og hvad der
giver energi i en organisation. Denne
gang lød han lidt træt. Han havde skiftet
job for et par år siden og trivedes egentlig
ret godt og så alligevel… Her på det sidste var det faldet ham for brystet at der
ofte blev sagt SKAL: lederne skal….
Medarbejderne skal …. Vi talte længe i
telefon – om hvordan man også kunne have udtrykt sig i stedet for : i
fremtiden vil vi …. Det vil være fantastisk at… at sikre vil betyde …
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Vi fik mange gode grin undervejs, og endte med at enes om, at
det er vigtigt, at være opmærksom på hvilke ord man bruger til
at udtrykke sig med. Hvor mange af vi voksne mennesker bliver fyldt af energi med ”skal” ? Vi lovede sluttelig hinanden, at
vi hver især vil bestræbe os på, at finde på mere energi, givende
måder, at udtrykke os på end med skal, og at vi også hver især
skulle afrapportere til hinanden om mindst 10 gange hvor vi
selv var kommet til at sige skal – i stedet for at tænde et lys.
Der er jo det med mennesker, at vi kommer så nemt til kopiere
og bruge ord og vendinger som er oppe i tiden. For et par år
eller mere siden forlød det næsten i hver anden sætning ”Giver
det mening?” og nu om dage ”Hvad kalder det på”.
Ledelse er mange forskellige ting – i mine unge dage havde jeg
en klog sekretær der sagde ”at man havde de medarbejdere,
man fortjente, til gengæld havde medarbejderne, den leder de
fortjente” . Hun var en gæv Sjællænder som kaldte mig fru Andersen når hun blev alvorlig, og dengang var jeg blot 30 år.
For mig har det betydet meget, at der har været tillid mellem
mig og min leder, og jeg har haft trygheden ved, at kunne regne
med at lederen stod bag mig. Det er ikke sådan jeg har oplevet
alle mine ledere gennem årene – men et par stykker har vist
denne kompetence og det har medført glæde, energi og gåpåmod til opgaverne. Jeg har også mødt ledere, der var mere eller
mindre usynlige og
andre, der var strikse
og brugte kontrol og
”skal”, og det er den
første kategori, der har
skabt de bedste og
smukkeste resultater –
og en dejlig arbejdsglæde og stolthed.
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Kærvang kom godt igennem jul
og nytår, der blev skabt gode oplevelser – og jeg så små film fra
juleaften, der var hygge. Tak til,
at det blev en god jul – på trods
af disse corona tider, vi lever i.

Længe har der været restriktioner, og de blev endnu værre. – det
har givet lidt metaltræthed ind imellem, og dog holder vi ved at
følge reglerne, for vi ved jo, at kun hvis vi hver især gør hvad, vi
kan, kan vi holde pandemien i skak. Tak at vi har langt hen ad
vejen har holdt os raske.

3 medarbejdere er
lært op til at teste
kollegerne – og i
tiden testes vi en
gang i ugen. Det
går der en del
mande timer til,
men det er også et
godt bidrag til at
passe på Kærvangerne
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Forleden havde jeg en en ”klog konesnak” med en konsulent, som vi tidligere har brugt på Kærvang – det var
inspirerende. Denne gang havde vi en
drøftelse af sammenhæng mellem
hjerne, krop og psyke og hvordan forskellige bevægelser fremmer hjernens
funktion. Det vil vi fordybe os i næste
gang vi snakker sammen, for jeg har
bestilt et par svenske bøger om emnet,
dem glæder jeg mig til at læse.
I området for socialpsykiatri er vi i gang
med at beskrive en fælles tilgang i vores
område. Vi har spurgt om bbernes mening i
et lille spørgeskema og har nu formuleret
det første. I området arbejder vi ud fra en
tro, viden og overbevisning om, at man kan
komme sig, selv om man har en svær sindslidelse. Nogen kan komme sig helt og andre
komme mere i balance og dermed få en bedre tilværelse – og selv mennesker med demens kan komme sig, så de får en bedre tilværelse. Det
er givende at
have et arbejde, der har den betydning.
Vi har den gode støtteforening Kærvangs venner og de har skabt megen
glæde igennem årene. Der er et fantastisk samspil i den nuværende bestyrelse – og de møder gerne op og giver
en hånd til banko, og andre arrangementer – desværre har coronaen hin-
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lang tid, men der blev i bestyrelsen alligevel produceret
fint håndarbejde, der kunne købes op til jul, og jeg var
så glad for, at kunne købe mig et par filtede hjemme
sko, så nu er der ikke risiko for, at jeg lige får kolde
fødder !

TAK skal lyde til bestyrelsen og ligeledes til Ivars forældre
som gennem de sidste mange år har stået for, at samle gaver
ind til banko -det er en utrolig opgave de der har løst, og det
giver mange, mange glædesstunder.

De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

17

Sneen kom til Kærvang
Sneen kom til Kærvang og stierne skal ryddes så alle kan
komme ud og gå eller køre.

Vi nyder fjorden
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Frostvejr på Kærvang
Beboerne og aftenvagterne har været i gang med ”ispynt” i haven
Først var det disse fine snelygter, som lyser fint i sneen.
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Derefter kom randformen frem - der kom diverse pynt fra haven i
sammen med sne og is.
Lige nu pynter den i haven ved Kærvang.
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09.03.21
16.03.21
06.04.21
20.04.21

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

Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset.
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Strandparken 82
Asylgade 23-27
7900 Nykøbing M.

