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Marts 22
Nr. 2.

Cafe hver mandag fra 19 – 21 i Aktivitetshuset.

29.03.22
05.04.22
03.05.22
02.06.22
02.08.22
06.09.22

Banko
Gudstjeneste
Banko
Banko
Banko
Banko

15.30 Kærvang, Fjorden
14.00 Kærvang, Fjorden
15.30 Kærvang, Fjorden
15.30 Kærvang, Fjorden
15.30 Kærvang, Fjorden
15.30 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

9764 5120
9764 5483
9764 5475

e-mail: inmaa@rn.dk
Kaervang@rn.dk
UDKOMMER

:

10 x årligt i ca. 200 eksemplarer

REDAKTION

:

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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Onsdag aften uden dans
Onsdag aften med dans
Lederhjørnet
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Iver bager boller
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Fastelavnsfest på Kærvang

En rigtig fin arrangeret fastelavnsfest. Alle var glade og
godt tilpas, de fleste var klædt ud. En dejlig hyggestund
efter tøndeslagning. Peter Musik deltog—det var rigtig
dejligt.
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Ivar forkæler ofte Midtbyen
Ivar har været i gang i køkkenet
så der igen er boller til fryseren.
De er bagt til vores udflugtsture
som vi snart skal begynde på
igen.
Der er jo ikke så lang tid til det
bliver forår.
Ivar har haft en lærling med i køkkenskolen i dag. der er blevet trillet boller i hænderne, på bordet og
til sidst to boller ad gangen.

med lækre desserter. Denne gang havde han lavet Æbler med dadelfyld, hertil blev der serveret pisket flødeskum.
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Forberedelser til fastelavn

Vi gratulerer med Fødselsdagene i marts 2022

2303
3103

Lotte
Torben G

0303
1203
1303
1503
1903

Jacob
Nikolaj
Bergitte
Sara
Anny

Så er der gang i forberedelserne til fastelavn. Det
skaber så mange gode muligheder for at gøre noget i fællesskab når vi arrangerer en fest.
Kaj udfolder sin kunstneriske side og pryder tønden med en malet kat og Elin klipper katte ud til
dekoration af tønde og festlokalet.
En dejlig hyggestund i Mandags-Cafe'en.
Senere på ugen går vi i gang med forberedelserne
til den store håndboldkamp i Arenaen.
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Her er jeg så igen blevet bekræftet i virkningen af at
bruge sin krop – sine muskler er til gavn for hjernens
funktion. Jeg tænker klarere og ordene kommer nemmere ud gennem mine to fingre
ja jeg har ikke fået
lært det med alle ti fingre……og nu er tiden inde til at
slutte og begynde at holde ferie og ikke mindst at tænke over hvad der er vigtigt for mig at få skrevet i mit
allersidste lederhjørne sidst i marts.
De bedste forårs hilsner
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Velkommen til
Sygeplejerske Kristian Frøslev Viborg, Midtbyen

Inger Marie Andersen

Leder Bostedet 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.

Brian havde inviteret Lene, Kaj og Lisbet (og 3 medarbejdere) til en rejemad i anledning af hans fødselsdag.
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I sidste uge havde jeg også fornøjelsen af at undervise på
UCN i det tværprofessionelle arbejde på Kærvang. Det
blev så sidste gang – herefter må en af de yngre tage over,
de har fået mit manuskript til undervisningen – men de
skal da nok selv finde deres vej i det og hvad de har erfaret om emnet gennem tiden. Mange steder opstår der kampe mellem de forskellige faggrupper, og det er rigtig meget spild af tid – det har vi været forskånet af – i stedet har
vi formået at betragte vores forskellige fagligheder som en
gave – hvor den enes faglige viden lægges til en anden og
samlet får beboeren en større vifte af tilbud til at styrke
deres muligheder for at mestre tilværelsen og komme sig
mest muligt. Ja nu om dage hedder det jo recovery……At
vi på Kærvang har udviklet relations uddannelsen med afsæt i at erhverve tværfaglig metakompetence, gør at vi får
en fælles faglig viden (som selvfølgelig er evidens baseret)og et fælles fagligt sprog og så bliver det meget nemmere at forstå og lytte til de andre fagligheder.

Mors Thy Håndbold - mod Kolding
Håndbold den 1. marts 2022 kl.
18.30 i Sparekassen Thy Arena
Mors.

Nogle beboer på Kærvang har ønsket, at deltage i en håndboldkamp. Skal op og se om Rasmus, Jonas og Jacob kan
spille håndbold—det kunne de. Disse 3 fyre er vikar på Kærvang, så vi kender dem rigtig godt.
Deltagerne fra Kærvang var Nuraini Heidi, Ivar, Ulla, Line
Jane N, Brian, Per, Torben N, Abdi, Gitte MC, Kirsten, Lone,
Elisabeth Leif og Kasper, som så kampen og vi/Mors Thy
vandt.
Nuraini har været til sin første Håndbold kamp nogen sinde,
og klappede livlig med, Nuraini fortæller at det har været
sjovt, og vil gerne med igen engang.
Heidi gik også ind til kampen med høj pande og klappede og
vi lavede highfive. Og råbte mange gange Mors –Thy. ja så
havde vi lavet skilte hvor der stod både Rasmus og Jonas på.
Ivar Nød også kampen, og havde været fornuftig at huske at
tage høreværn på for larmen.
Alle syntes vi skulle gøre det igen en anden gang.
Tusind tak for denne oplevelse. står klar til næste kamp engang
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Jeg blev ikke færdig med lederhjørnet i går og nu sidder jeg i mit sommerhus og skriver
færdig på det. Efter
en dejlig cykeltur
på 10 km i høj solskin var hjernen
klar til at føje til
det jeg fik skrevet i
går.
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Den forgangne uge har der været selvevaluerende
eksamen for deltagerne det 9. hold på ”Relations
uddannelse – Kærvangs succesfulde indsats til
mennesker med svær demens og sindslidelse”.
Det var en dejlig oplevelse at få tydeliggjort
deres forfinede relations evne og at de på
meget kreativ viis
fremlagde – nogle
sang andre lavede et
skuespil. I forbindelse
med afslutningen skal
de aflevere en beskrivelse af hvad de selv
oplever at have lært og
blive bedre til. Dejlig
læsning.
.
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Jeg har noget ferie tilgode og i morgen bruger jeg en
feriedag på at holde et foredrag i en nabo kommune
om det, at mennesker med demens IKKE skal have
psykofarmaka, det glæder jeg mig til.
Forleden blev jeg kontaktet af sundhedsstyrelsen, de
ville gerne høre om Kærvangs praksis, hvordan vi kan
arbejde med at mennesker med demens ikke får psykofarmaka og hvad der sættes i stedet for. De ringede så i
dag og jeg snakkede som et vandfald i 3 kvarter herom
og hun lyttede bare meget interesseret. Jeg elsker at
fortælle om det
I går var der to store begivenheder på dagsordenen:
Først havde vi besøg af ”vores” social direktør. Denne
gang havde hun fornøjelsen af at blive vist rundt i
Midtbyen – hun har sidst været på Fjorden.
Fastelavns festen – jeg blev
så glædelig overrasket
over, at Peter spillemand
var der og spillede og sang
så herligt. Der var mange
beboere med og jeg fik
kronen som Katte dronning
– fordi Ivar valgte det, da
han blev katte konge.
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Kære Læsere af Kærnyt
Dette er en meget speciel tid for mig – så er det sidste gang, at
jeg er med til fastelavnsfest, så er det lige om lidt sidste gang
med leder møder, sidste gang med på Faglig dage……..jeg
kommer til at savne kernen i Kærvangs opgaver – At arbejde
med mennesker og skabe de bedste muligheder for at de kunne få det bedre og bedre og derved mestre tilværelsen – har
gennem alle årene også været min fritidsinteresse.
Når man siger sin stilling op i Region Nordjylland bliver man
indkaldt til fratrædelses samtale – det gjorde jeg også, jeg havde endda fornøjelsen af at det blev med både områdechefen og
direktøren. Godt at få lejlighed til at sige hvad der har været
godt og hvad der kunne ønskes på anden vis, og så kan de lade
sig inspirere af det eller blot lade det ligge. Jeg har været med
i hele forløbet af udvikling af den danske socialpsykiatri – i
det regi har jeg været med til at udvikle den første danske bog
om social psykiatri: ”Kvalitet i socialpsykiatri” og dernæst et
kapitel til bogen ”Når rejsen er målet” og sluttelig ”Vidensbog
fra social psykiatrisk praksis”.
Da vi i alle årene har haft fornøjelsen også at have mennesker med demens boende på Kærvang har vi gennem alle årene
også haft mulighed, lyst til at udvikle et
landets bedste tilbud til mennesker med
svær demens forløb – til gavn og glæde.
Her har vi selv forfattet bogen ”Demens fra skæbne til liv” og
så har jeg skrevet kapitler til flere andre bøger.

Det var kort sagt en fantastisk aften, alle var glade og godt tilpas. TAK til Jacob, Rasmus og Jonas fordi I kom efter kampen og sagde hej. Det var en dejlig
stund.
Alle tog hjem godt trætte, men med en rigtig god oplevelse i bagagen.
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Onsdag aften uden dans
Onsdag den 9.februar mindes vi danseaftner vi havde før coronaen
indtraf for små 2 år siden. Ud over musik og dans var der også
plads til kage - I dag er det onsdag , vi har ingen dans , men 1. Sal
vil gerne ha kage - så vi bagte en youghurtkage med frisk appelsinsaft glasur til aftenskaffen …
Mange kage hilsner fra de 2 bagere
Vibeke og Tina.

Onsdag af med dans
Så bliver der igen hygget til
Peters dejlige musik.
Det har vi set frem til længe

