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Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset.
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Gudstjeneste
Gudstjeneste
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17.30 Firmasport
14.00 Kærvang, Fjorden
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14.00 Kærvang, Fjorden
15.30 Kærvang, Fjorden
14.00 Kærvang, Fjorden
14.00 Kærvang, Fjorden
14.00 Kærvang, Fjorden

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

Bostedet Kærvang
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Kærvang , Fjorden, Strandparken 82
7900 Nykøbing
Kærvang Midtbyen 1. - 2. sal dag
Kærvang Midtbyen stuen
Cafe Kærvang
Lone
e-mail: inmaa@rn.dk
Kaervang@rn.dk
UDKOMMER

:

REDAKTION

:

9764 5120
9764 5483
9764 5475
2119 3550

10 x årligt i ca. 200 eksemplarer

Inger Marie Andersen (ansvh.)
Lisbeth Kjær
Konto nr. jyske Bank 9100 1024497301 (kontingent kr.200,-)
Kan også indbetales på mobilepay 61062
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Tillykke
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Ejerslev Havn
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Pers besøg hos lastvognsfirma
Kommende arrangementer
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Pers besøg hos lastbilfirma
Når nu man var i Hanstholm
skulle Per lige besøge et firma
med lastbiler.
Det var et godt besøg for Per,
som nød synet af de mange
fine og velholdte biler.
Dejligt for en tidligere chauffør.
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Dronningebesøg
i Thisted Kommune

En del beboer var i Hanstholm for, at se Kongeskibet og
modtage Dronningen.

Kærvang Høstfest 2021
Festen foregår Venovej 2 , Nykøbing

Torsdag den 30/9 kl. 17.30 – 21.30
Aftenen vil byde på lækkert hjemmelavet mad.

Musiker Gerhard Mark spiller op til dans og
sang
Årets høsttaler Tore Müller
medlem af kommunalbestyrelsen, formand for børne og kulturområdet
Senere på dagen gik turren
igen til Hanstholm. Denne
gang for, at se det flotte fyrværkeri og tage afsked med
Kongeskibet og Dronningen
Alt i alt en rigtig dejlig dag i
kongehusets tegn.

Gæster er velkomne & betaler 120 kr(mad incl 2 genstande )

Vi glæder os til at se dig/Jer.
Tilmelding inden 27.9 : til Lisbeth v/Fjorden på mail l.lauridsen@rn.dk eller tlf
97645120 eller lene i Midtbyen 97645481

Med venlig hilsen arr. Udvalget
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Vi gratulerer med Fødselsdagene i september 2021

11.09

Arne

11.09
14.09
26.09

Conny
Pia
Gitte M

Den viden 17
vi gennem 20 år har erfaret med dette har vi overført til
mennesker med andre sindslidelser, men det er ikke alle, der kan undvære medicinen, men vi går efter mindst muligt for det har mange bivirkninger og kan være med til øget dødelighed hos mennesker med
sindslidelser. På Kærvang er det ergoterapeuterne der registrerer hvilke
ressourcer borgeren beholder, taber eller øger ved at reducere i denne
medicin, og det er de fleste der vinder ressourcer. Der er udviklet et
helt specielt skema hertil – og den håber vi kan sættes ind i det nye dokumentations redskab, så vi kan trække grafer ud, som viser udviklingen. Spændende !
Første august kunne jeg stille fejre mit 30 års jubilæum på Kærvang –
det er utroligt som årene bare er gået, jeg troede i sin tid jeg bare skulle
være 4-5 år på Kærvang, men jeg blev så begejstret for vores kerne opgave – synes den var så spændende og åbnende mange muligheder for
til stadighed at skabe bedre muligheder for mennesker med sindslidelser og demens – muligheder for, at de kan mestre tilværelsen – så jeg
groede fast ……….. jeg lover dog hermed, at det får en nede inden jeg
bliver 70
i dagens anledning fik jeg blomster og en smuk vase og
faktisk rigtig mange varmende bemærkninger både på Linked in og
Face book fra bekendte, nuværende og tidligere kolleger – OG TAK
for det – så jo jeg havde fortalt det ud i verden, da dagen nærmede sig.
Det er alligevel stort inde i mig – alt det jeg har erfaret og lært på Kærvang.
Nå men nu er min spalteplads da vist også brugt – men sådan kan det
gå, når et nummer springes over

Støt vennerne !
Bestyrelsen for Kærvangsvenner laver
rigtig mange fine ting, som karklude,
pynt mv. disse ting er til salg og kan
købes ved henvendelse på Kærvang
Fjorden.

Med ønsket om et skønt efterår
og de bedste hilsner
Inger Marie Andersen
Leder af Bostedet Kærvang

Som16bekendt fik vi ny områdechef 1.januar, og han er stadig i gang
med at lære området at kende – derfor meddelte han også sin deltagelse i ”Faglig dag” på Fjorden 1.sal. for Kærvang er det eneste
tilbud i området, der har faglige dage- på ”vores” måde, og ved dagens slutning har vi altid en evaluering af dagen og jeg citerer fra
referatet ”Carsten oplyser, at han er imponeret af den kontinuerlige høje faglighed, han har været vidne til gennem dagen”. Det
glæder mig, for nogen gange tror jeg, at det er en selvfølgelighed.
Jeg inviterede ham også til at deltage på faglig dag i de to andre
afdelinger, for de gør det søreme også godt.
Vores mødelokale er lige lille nok, derfor har vi været glade for, at
vi kunne indgå en aftale om at benytte den gamle sygehus kantine,
men i tiden driller coronaen stadig , for nu testes der hver dag i
kantinen – og vi må ”nøjes” med vores eget mødelokale. Det betyder så også at vores høstfest den 30.9. bliver udenfor Kærvang –
det annonceres andet sted i bladet, for der SKAL være plads til at
flest mulig beboere, og deres pårørende kan deltage. Jeg glæder
mig til festen og til dansen til Gerhard Marks musik, og jeg håber
mange pårørende finder vej til festen.
Kærvang er flere steder kendt for at arbejde bevidst med, at mennesker med demens IKKE skal have psykofarmaka (”Nervemedicin”)
og vores gode administrerende overlæge i gerontopsykiatrien Lone
Jensen fortalte forleden : jeg har undervist på et kursus i regi af
National Videnscenter for Demens. Det ser ud til, der kommer
fornyet fokus på brug af antipsykotika, og i den forbindelse
nævnte jeg dig og Kærvang og jeres store arbejde med at undgå
antipsykotika. Så det er spændende om vi bliver inviteret ind til en
undervisnings opgave der – for år tilbage underviste jeg både i
Odense og København i forbindelse med sundhedsstyrelsen i slutningen af 2018 – tror jeg det var- kom med en anbefaling om at
reducere forbruget, af disse midler til mennesker med demens. Da
var den lægelige underviser også fra Region Nordjylland, det var
Bodil Gramkow, som nu er på efterløn. Herligt at vi jyder kunne
fortælle dem et og andet
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Grillfest 2021
Kærvangs venner har igen arrangeret grillfest denne gang foregik det på terrassen og foyeren, Fjorden stuen. Det var okay vejr
så nogen sad uden- og andre indenfor, og nød det dejlige mad.
Peter musik spillede til sang og dans.

6

Pølsevogn i Midtbyen

En kæmpe succes var det, da vi havde besøg af pølsevognen på
Kærvang Midtbyen. Der var noget for enhver smag. Kylling, glutenfri, fedtreducerede og selvfølgelig de helt almindelige røde og
ristede pølser. Der var stor opbakning, og vi fik rigtig snakket på
kryds og tværs. Og hvem ved måske kommer der en pølsevogn på
besøg igen en anden gang. (vi krydser alle fingre for, at den kommer igen)

15

Turen kan også gå tilbage til svære episoder i livet, som er uforløste og ikke gennemlevede – episoder, som man ikke kom til at forliges med, og som derfor stadig tynger inderst inde i sindet. Ideen
er herved at få disse fortalt og bearbejdet.
Hensigten med validering er at få et menneske til at opleve at:
- være nyttigt
- have betydning
- være behøvet
- være helt specielt
- føle sig elsket (modtage 100 % opmærksomhed)
- kunne drage omsorg for andre
Og ja det har vi alle vist brug for.
Grundet travlhed på alle fronter har vi ikke været helt stabile med
udgivelsen af Kærnyt, det håber jeg, vi bliver fremover, så I kan
regne med at bladet udkommer senest den 10. i måneden – pånær
august og januar.
Vi skrev for mange år siden bogen ”Demens fra
skæbne til liv”, og her i forsommeren kom der
pludselig bud efter bogen igen – mere end 30
bøger blev købt, så med bævende hjerte kontaktede jeg bogtrykkeren, om jeg kunne få flere bøger trykt, jo da – så han kom og afleverede 100
bøger, fin service
I næste uge fortsætter ” Relations uddannelse - Kærvangs model til
succesfuld indsats til mennesker med demens og svær psykisk sårbarhed” nu med 3. modul. Det er det sidste hold jeg selv underviser
på, - noget skal jeg slippe nu jeg er blevet 65 – heldigvis er Helle
Hammer og Anna Marie Svenningsen klar til at tage over. Jeg vil
helt sikkert komme til at savne det, for det er SÅ spændende, og Givende, at følge medarbejdernes personlige, og faglige udvikling- og
jeg kommer til, at kende medarbejderne meget bedre, og får tydelig
fornemmelse af deres talenter hver især.
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I Området for Social Psykiatri arbejder vi på en fælles faglighed
– På Kærvang har vi siden 1999 arbejdet med validering, og fået
mange gode resultater: mennesker er kommet til at trives bedre
og komme sig lidt eller meget og enkelte helt
det giver mening og glæde. Virksomhedsledelsen har besluttet, at det skal være nationlt anerkendte metoder, der skal bruges, og fremover vil
validering blive til ”Validering med fokus på person centreret
omsorg” – det validering kan mere end der er beskrevet i den
person centrerede omsorg, er anerkende beboerens svære livshistorier og gøre dem fri af dem, og det er til, at blive helt høj af
når det sker, og jeg bliver så glad over, at medarbejderne formår
dette fine medmenneskelige arbejde.
Og så vil nogen sige – jamen validering er det ikke kun for mennesker med demens ?– som tiden er gået og der er udviklet stadig
større erfaringsmæssig viden, ja så bliver svaret nej, for validering er for alle mennesker – også i samarbejdet medarbejderne
imellem, og som afsæt for den gode ledelse for validering er:
Validering er at gyldiggøre det andet menneske i mødet – at
anerkende og værdsætte ham i nuet.
Det er også, at gyldiggøre hans aktuelle oplevelsesverden som
værende relevant og meningsfuld for ham, selv om den umiddelbart er uforståelig og uindfølelig for omgivelserne.
Valideringens udgangspunkt er, at den oplevelsesverden, mennesket på et givet tidspunkt har, er relevant for ham, skønt den
kan være ude af trit med den omgivende verdens aktuelle virkelighed og tid.
Når mennesker med demens går tilbage i tiden – ”går i barndom” - kan det være udtryk for, at de her og nu er utrygge og
har behov for at gå tilbage i livet til en ressourcefyldt tid, hvor
de fik kærlighed, var trygge, havde en betydning og var værdifulde, med andre ord de går tilbage for at hente ressourcer til
nuet!
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Tur til Dukkeskolen i Solbjerg

Her på øen bor en stor samler – ja, der er sikkert mange, men
en af dem har åbnet et fantastisk museum i Solbjerg. Det besøgte vi fra Café Kærvang torsdag d. 8/7.
Vi var 6 meget forventningsfulde mennesker, som kørte afsted.
Der var samlet dukker i massevis, og på den gamle skole er der
dukker i montrer fra gulv til loft. Der er dukker fra flere årtier så selv om vi, der var med på turen, var forskellige aldre var
der flere dukker fra hver vores barndom. Ja, og fra før vi blev
født (selv de ældste af os)
Udover dukkerne og dukkevogne - var der meget andet legetøj.
Legetøjsbiler – traktorer - en samling af ting fra “Kinder-æg” spil og bondegårdsdyr. Ja, der var næsten alt, hvad et barnehjerte kan begære af legetøj.
Der var en samling af gamle radioer – ghettoblasters – tv – pladespillere mv.
Der var sågar et par rigtige biler og motorcykler.
Og i den skolens gamle gymnastiksal
var der mulighed for at lege bl.a. med
en racerbane m. biler og gamle computerspil.
Foruden de udstillede ting på museet
var der et loppemarked, så der var også
mulighed at bruge penge derude.
Alt i alt var vi enige om, at det var en
dejlig oplevelse – og vi kan kun anbefale andre til at tage turen til Solbjerg.
Vi siger tak til Kærvangs Venner, som
betalte billetterne for os.
Caja og Lone (Café Kærvang)
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Stranden bruges flittigt
Føj.. Det er varm i dag!!
Johnny nyder freden på
stranden. Alt imens Abdi
bader. Abdi nyder at stranden er tæt på

der var stor kongruens (enighed/fælles fodslaw) på Kærvang,
og det tænker jeg også er en nødvendighed for, at vi kan give
en god indsats til de mennesker, der bor på Kærvang.
I oktober er der tilsyn fra Arbejdstilsynet og desuden er der
varslet et besøg fra Patient sikkerheds styrelsen – det forlyder
det er et meget krævende tilsyn, så nu må vi i gang med, at forberede os på det, så vi kan bestå dette tilsyn også – tjah kontrol
tager mange kræfter nu om dage – jeg kunne ønske mig mere
tillid og ordentlighed i stedet ……Måske tegn på min fremskredne alder jeg kan få sådanne tanker
Jeg arvede en meget
flot rose af min mor, da
hun flyttede på plejehjem, den er stor og
gavmild med blomster.
Søren (min næstbedste
halvdel) havde læst på
nettet hvordan man
kunne formere en rose,
så det gik vi i gang
med- jeg tror vi lavede
tyve potter. Tre blev til roser, men hvilke roser
en døde i
forsommeren – en ligner allermest en vildrose og den tredje
blev til den smukkeste hvide rose, hvilket undrer os meget for
den kommer fra rosen peace, hvor knoppen er gul med rød kant
og når den folder sig ud bliver den mere og mere pink farvet –
ja naturen er utrolig – sikke en skabende og forunderlig kraft –
og det får mig til, at tænke på børn, som aldrig er som forældrene – noget slægter de selvfølgelig forfædrene på og allermest er
særlige personer – ikke engang søskende er ens, og det er godt
nok og berigende.
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Kære læsere af Kærnyt
Efteråret har holdt sit indtog om end det stadig er dejligt sommervejr.
Jeg var heldig at have ferie først på sommeren, hvor vejret var helt fantastisk – så det var en god sommer for mig og mine.
Det har været en travl tid på Kærvang, først var der coronaen, som
gav mange begrænsninger og ekstra
ressource krævende opgaver, dernæst var bemandingen et problem –
som i mange andre brancher. Det
har ikke været muligt her i sommer
at få nok ferie afløsere, og derfor er
jeg SÅ taknemmelig over, at medarbejderne på Kærvang alligevel har
formået, at skabe en god sommer –
først og fremmest ved at vise gå på
mod, og få det bedste ud af hverdagen, og desuden har mange medarbejdere taget meget overarbejde og ekstra arbejde. Det har betydet alt
for beboerne og deres trivsel, at medarbejderne har vist denne korpsånd, og for mig afspejler det en ægte kærlighed til opgaverne på Kærvang.
Nu om dage er der mange tilsyn, og knap var jeg gået på ferie, så kom
social tilsynet på besøg. Anne Berit og jeg havde ferie, så det var Mia
og Annette der måtte stå med tilsynet – og jeg skal hilse og sige det er
et større arbejde – ikke mindst alt det materiale de efterfølgende skal
have tilsendt – så her skal lyde en tak til de, der deltog
. Tilsynet
talte også med medarbejdere og beboere – og vi fik en mega flot tilbagemelding fra tilsynet, med flere top karakterer – det er jeg godt nok
både rørt og stolt over. SÅ godt, at de kunne redegøre for vores praksis
og de forskellige interviewede svarede ”ens” – så tilsynet oplevede, at
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Tur til Ejerslev Havn

Vi har den 11/8-21 været en tur til Ejerslev havn, hvor vi fik is, og nogle af os
vandrede turen rundt om lagunen ved Ejerslev havn, mega hyggelig tur, med
godt vejr og godt selskab☺️
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I juni og juli var der fodboldstemning
i Midtbyen. Vi fik Pizza og pasta buffet til Ruslandskampen ,hvor vi vandt
4-1 og til Wales kampen fik vi pålægskagemand. Vi var så heldige at
vinde 4-0. Til kampen mod Tjekkiet
var der lavet en fodboldkage med
dannebrogsglasur. Der vandt vi
2-1.
Til OL 2020/2021 fulgte vi med i
Håndboldherrenes kampe. Det endte
med en sølvmedajle efter finalekampen mod Frankrig.
Lige nu er vi igang med VM kvalifikation og vi har 18 point, så vi ligger
godt til at komme med til VM. Så skal der være fest...

Torsdagsturen gik til Glyngøre
Torsdag d. 15. Juli var en dag med dejligt vejr.
Og sådan en dag er det
vel nærmest lovpligtigt
at spise is.
Derfor var vi 5 som hurtigt kunne blive enige
om, at torsdagsturen
skulle gå til Glyngøre
for at købe is.
Da vi kom til den skønne by var “ishuset” desværre lukket. Vi kunne
dog se, at der gik en
mand derinde, så vi gik
hen for at snakke med
ham.
Frækhed belønnes og
han gik med til at sælge
is til os selvom der var
en times tid til åbnetid.

De dejlige is blev nydt i godt selskab - før vi kørte tilbage til
Kærvang igen.
Caja og Lone (Café Kærvang)
Maden nydes i haven

To på bytur

