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Forårsfest på Kærvang
Tirsdag den 8.6.21 kl. 17.30– 21.30
Festen forgår i
Den Gamle kantine ved sygehuset
Vi vil gerne invitere beboere fra Fjorden, Midtbyen, Cafe` Kærvang og medarbejdere.
Der vil blive serveret lækkert mad med forskelligt tilbehør – desuden dessert og kaffe.
De to unge gutter Martin og Dennis fra MD duo vil
spille under middagen – og resten af aftenen.

Hilsen arr. udvalget.
Pris for de som ikke er tilmeldt kostkassen er 120 kr.(mad
inkl. 2 genstande) – Betaling og tilmelding til Lisbeth v/
Fjorden tlf 97645120 eller Lene i Midtbyen 97645481
Tilmelding senest 31.5.21 Skriv dig på sedlen her
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i April og maj 2021
Carl Jesper
Lene
Lisbeth M
Naja
Kaj M
Vibeke
Oskar
Herman

0404
0904
1504
2104
2404
2504
2704
3004

Sine
Helle Julie

0305
0505

Vicki
Therese
Mille
MarianneG
Gitte H
Kami
Helge
Eva
Anne Lis
Gitte R

0604
0804
0904
0604
1104
2004
2304
2604
2804
2904
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Velkommen til

Nikolaj, som er fysioterapeut
Og

Uffe, som er ny beboer på Kærvang

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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Café Kærvang er stadig åben
Her i Café Kærvang er vi selvfølgelig også
mærket af Corona – og de tiltag som vi alle i
hele landet må rette os efter. I den forbindelse er
det vigtigt at vi husker på, at det hele er sat i
værk for, at vi kan passe på os selv – og hinanden.

I Caféen har vi måttet stille vore torsdags-køreture i bero. Det er et
stort savn for de fleste. Vi har haft mange fine oplevelser på de ture –
og vi glæder os rigtig meget til at få lov at komme afsted igen.

Genbrugsbutikken i Vildsund savner
helt sikkert også vores besøg.
Som en erstatning for køreturene har
vi gået rigtig mange ture. Som oftest
har det været rundt i byen – måske
har vi manglet lidt som skulle hentes
i de butikker, som heldigvis har haft
åbent.

Vi har lavet mange fine påske-ting med perler.
Der er sikkert nogle som tænker at perler og perleplader kun er for børn. Men det er det altså ikke. Det kan blive de fineste pynteting til at hænge
op og vi har nydt at kigge på de færdige resultater.
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Vi har også spillet rigtig
meget kort (500) og lagt
kabaler.
Blandt andet en ”ny” kabale som har vist sig at
være (næsten) umuligt at
få til at gå op. Faktisk har
jeg lovet at gi´ rundstykker i Café-en hvis jeg )
Lone) sku´ være så heldig at den sku´ gå op. Derfor er der et par stykker, som er
meget spændte og krydser fingre for at det vil ske.
Vi har også holdt fast i
Krydsords-løsning. Hver
uge når Morsø Folkeblads Ugeavis kommer
er det spændende om vi
nu skulle være heldige at
vinde.
Gevinsten plejer også at
blive omsat til rundstykker. Og det er altid et hit når der er
brød til formiddagskaffen.
”Hjemme på Fjorden” har vi heldigvis også kunnet holde fast
i vore eftermiddagsgåture. Det er som oftest rundt i kvarteret
derude – men en enkelt gang har vi gået ned i byen for at
handle.
Planen er, at nu hvor foråret er kommet og det bliver lidt varmere i vejret vil vi se at få lidt mere gang i ”udelivet” med bål
om mandagene ”på Fjorden”. Måske med snobrød, hvem ved.
Caja og Lone
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Tur til Sillerslev havn.

Vi har været på tur til Sillerslev
havn. Vi skulle egentlig have
været i Legind Bjerge men da vi
trillede afsted i bussen lød Sillerslev bedre.

Vi havde en kaffekurv med,
med Thomas brunsviger og boller.
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Vi gik en lille tur på havnen og
nød foråret i fulde drag.
Det var stadig koldt og vi var så
heldige at finde en bænk i solen.

Det var en skøn tur og lyset,
den friske luft gjorde os godt.

Mvh
Elin, Nuraini og Ulla

og
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Den 14 marts blev der med stor
succes lavet mad over bål i midtbyen. Cafeen blev åbnet og brugt
flittigt, der var i løbet af dagen
mange besøgende beboere som
glædelig spiste med på trods noget
af maden smagte lidt meget af røg,
men sådan er det jo med bålmad.
Der blev desuden lavet fis med
noget personale og disse to blev
sendt ud til Peders værksted for at
hente røgvenderen. Denne kunne de på mærkværdigvis ikke
finde! Der blev stor grinet efterfølgende. Vi nævner selvfølgelig
ingen navne vel, Therese og Nanna J

Grundet den store opbakning fra
både beboere og personale, var det
ikke nok med et bål-sted. Så Ulla
den kloge pædagog hev et par fliser
op fra jorden og lavede hurtigt et
ekstra bål-sted!

Maden bestod af en gryderet med
mørbrad, bacon, pølser porer, løg,
hakkede tomater, fløde, kartofler, ris
og meget andet godt.
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Ligeledes var der lækre desserter,
der bestod af ristede skumfiduser,
sat mellem to marie kiks og grillede bananer med nutella indeni.

Det var et kæmpe hit.

Sådan en dag skal helt sikkert gentages! :-D
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Kære læsere af Kærnyt
1.maj er dagen i dag – måske jeg ikke bliver helt færdig med at skrive
lederhjørnet i dag , for det gode vejr kalder, og det gør have arbejdet
såmænd også.
Der er masser af ramsløg i skoven nu, og
jeg har lavet de to første portioner pesto. En
af medarbejderne har foreslået mig, at lave
ramsløg suppe, så det må jeg have gang i,
når der kommer en regnvejrs dag, jeg kan
ikke få suppe til, at passe med en solskinsdag.

Jeg bladrer altid kalenderen igennem,
for lige at få opfrisket hvad der er sket
siden sidst.

Der er godt nok mange ting vi har haft gang i på Kærvang og i Området for Socialpsykiatri. De væsentligste vil jeg komme omkring.
I disse tider er der meget opmærksomhed på forskellige drifts tal, så de
følges nøje, de tre der målt på mht., at skabe mere tid til borgeren er:
Sygefravær
Vikar forbrug
Personale gennemstrømning.
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I den anledning har Kærvangs ledelse haft et par møder med
forbedrings afdelingen og har udviklet et ”Driver diagram”. Det
tydeliggør, at tingene hænger sammen, og et forbedringstiltag
kommer til at påvirke flere emner. Da vi arbejdede med det,
blev det tydeligt, at det gav os alle en god og tiltagende energi,
da vi fik formuleret, at det vigtigste i arbejdet på Kærvang er:
At skabe de bedste muligheder for, at de mennesker, der
benytter Kærvang kan mestre tilværelsen, og leve livet godt
OG, at medarbejderne har mulighed for og tager ansvar for
at give en god indsats.
ja faktisk arbejde på at blive dygtigere og dygtigere til den gode
indsats. Hvad så med tallene ? de er med til at give viden om
hvor det er vigtigt at sætte forbedringer ind – hen ad vejen
Nu har vi samarbejdet med den erfarne, og for os nye psykiatriske overlæge Peter Grydehøj. Det er en fornøjelse og noget
nemmere end når psykiateren taler dansk. Det er betryggende
der er en overlæge tilknyttet Kærvang, behandlingspsykiatrien i
Nordjylland. Det gør at der er kontinuitet i indsatsen, og nogle
indlæggelser kan forebygges, ved at vi kan få kvalificeret psykiater bistand fra dag til dag -. Det er vi meget taknemmelige
over.
Der har været afholdt en del statusmøder. Ofte har der været
meget at glæde sig over siden sidste statusmøde, sagsbehandleren sætter nye mål for det kommende år i et samarbejde med
beboere og medarbejdere på Kærvang.
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Nu om dage er vi meget bevidste om at arbejde recovery orienteret og lave en rehabiliterende indsats. Nogen vil sikkert tænke
”Det kan man da i hvert fald ikke med mennesker med demens,
og dem, der har haft en svær sindslidende i mange år ”, men det
har vi altså bare god erfaring med – når vi forstår recovery er at
komme sig lidt eller meget.
Når mennesker får ro i sindet, oplever sig i en bedre balance kan
der blive overskud til kunne noget af det man kunne før sygdommen eller lære at kunne nye ting. Det gør, at vores arbejde er meget meningsfyldt, og glædes skabende. Mennesker med demens
kan også komme sig noget – få bedre sprog, kunne forstå omverden nemmere, magte fysiske ting – og når man bevæger sig stimuleres hjernen og den fungerer forholdsvis bedre.
I mine unge dage lærte jeg at demens er en fremadskridende hjernecelledød og man vil ende med at ligge vegeterende (=kan ikke
noget selv”). Nu om dage oplever vi, at mennesker med demens
dør på et højere funktions niveau, end jeg så det i 90érne, det er
meget Givende at opleve. Hvorfor så det? Fordi vi har lært af de
mennesker der i tidens
løb har boet på Kærvang
– hvordan vi på mange
måder har kunne finde
bedre indsatser – og kernen i det er, at have kærlighed til opgaven, at
kunne etablere og være i
en god og bærbar kontakt, samt tage forskellige tiltag i brug, når vi har
lært om dem.

Lidt udeliv fra Midtbyen
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Socialstyrelsen har skrevet om 7 ledelses principper. Dem har vi
gennemgået i området for socialpsykiatri, og på Kærvang vil vi
drøfte et princip på de kommende ledermøder. Min vurdering er, at
vi har ret godt fat i principperne – kunsten er da at være nysgerrig
på hvordan vi hver især kan blive bedre og bedre og bedre, det er
forskelligt hvad vi hver især med fordel kunne blive lidt bedre til.
Principperne er sendt ud til alle medarbejdere, og jeg håber nogle vil
læse dem og give os inspiration til at vi kan dygtiggøre os – så vi til
stadighed skaber de bedste muligheder – og endnu bedre……..
De sociale medier bruges meget i tiden, og tilbudslederne har fået
inspiration til at forbedre egne profiler. Jeg lavede dernæst et opslag
som i skrivende stund er vist til 1973 personer, og 59 har reageret på
det og 6 har kommenteret – tjah det var da overraskende mange.
Hvad skrev jeg så om ? at jeg havde fået brev fra Kulturstyrelsen
om, at de bøger jeg har været med til at
skrive, ikke er lånt nok ud til at der udbetales biblioteks penge, og så var der en oversigt over hvor mange bøger – og det var
blevet til seks siden år 2000, og så har der
været forskellige artikler før og efter. Det
kommer sig nok af, at mit arbejde gennem
årene har været min fritidsinteresse – jeg
har læst mange kloge bøger og arbejdet
med at få den viden omsat i hverdagen på
Kærvang. Spændende processer. Det er dog
ved at være rettidig omhu at jeg begynder,
at finde andre fritids interesser, så jeg kan
hygge mig med det, når jeg om føje år, slipper arbejdslivet.
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Corona har begrænset os meget i mange sammenhæng, nu er
vi så langt at vi kan genoptage ”Faglig dage” og ligeledes undervisningen på Kærvangs egen reltions uddannelse. Godt
nok kan vi endnu ikke være sammen alle sammen, men med 2
-3 storskærme + nogle små går det
Det skal dog nævnes at vi har oplevet mange gode møder
med sagsbehandlere, pårørende m.fl. på skærmene, vi har også erfaring med, at ret meget mere end tre timer – kræver megen energi.
Når jeg kigger i min kalender for de kommende uger ligger
der en del spændende og krævende møder, så der bliver nok
også et og andet, at fortælle i næste måned.
Må I alle have et smukt og godt forår
De bedste hilsner

Inger Marie Andersen

Bål mad i Midtbyen
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To piger på tur
Vi tog en tur ud i det fri for at nyde den dejlige danske natur.
Vi endte ved Ejerslev havn.
Det var skønt, at få sanserne stimuleret af den skønne udsigt,
og årets første is. Umm.

Forårshilsner fra Kristina og Mathilde
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Dejlige oplevelser
Her er et billede fra vores skov
tur, hvor Per skulle op ad bakken.
Godt Niels havde pigerne med
til at skubbe.

Påskefrokost på 1.
salen.
Hyggeligt selskab og
lækker mad.
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To gode venner nyder solen

På tur ud i det fri og en tur ned til det
blå vand.
Dejlig tur for os begge to. J
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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset.

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

