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Udgives af: 

Lyngparkens venner 
Hjemmeside:  www.lyngparkensvenner.dk 

Redaktion:    Bjarne Bruun 

Mailadresse: bbruun@abbruun.dk 

Næste blad udkommer 10. marts 2018 

Deadline for levering af stof 20. februar 

I værkstedet ved    

Solsikken arbejdes der 

flittigt med at lave 

fuglehuse og foder-

brædder. 

Disse + mange flere er 

til salg! Kom og køb! 
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Fødselsdage på Lyngparken  

Januar 
17. januar 

Kurt Würfel 74 år 

 

18. januar 

Knud Martin Levring 

Glud 87 år 

 

26. januar 

Else Pedersen 82 år 

 

28. januar 

Anna Marie Hansen  

84 år 

 

31. januar 

Marie Cathrine  

Pedersen  

90 år 

 

 

 

Februar 
14. februar 

Inge Trads 62 år 

 

25. februar 

Bodil Marie Lund 81 år 

 

26. februar 

Anna Kristine Christensen  

86 år 

 

27. februar 

Mary Rigmor Kristensen  

92 år 

 

27. februar 

Ane Marie Duer 91 år 

 

28. februar 

Jenny Jensine Mathiasen  

88 år 

 
 

Stort  

Tillykke   

til alle!  
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                       Bustur 
Lyngparkens venner har gjort det muligt for os at køre 
en tur til Esbjerg og Varde by og se det flotte julebelys-
ning. Vi havde en dejlig køretur og nød det flotte syn. 

Juletræ's fest den 29 december. 
120 glade børn og voksne var mødt op for at møde ju-
lemanden og høre festlig julemusik. Det blev en dejlig 
eftermiddag med dans omkring juletræet og julegodte-
poser til børnene. Lyngparkens Venner sørgede for   
kaffe og kage samt musik af " De glade spillemænd ".  

Vi har bestemt at det gør vi igen den 29 december 
2018. Godt nytår til alle. 
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Information vedrørende kørsel med beboere/borgerne: 

I Varde Kommune er det, af sikkerhedsmæssige årsager, 
besluttet at personalet ikke kører med beboerne/borgerne i 
egne biler. Hvis vi som personale skal hente/følge en bor-
ger/beboer tilbage, kan det gøres på følgende måde: 

Gående, hvor vi og borgeren/ beboeren følges tilbage til      
bopælen/ plejecentret   

 Kører i taxa                                                                                                                 

I kommunens bil – i så fald vil der være to medarbejdere 
tilstede – en medarbejder som chauffør mens anden 
medarbejder sidder på bagsædet sammen med borge-
ren/beboeren 

I sjældent tilfælde vil vi kontakte pårørende, for at høre 
om de har mulighed for at hente og køre beboeren/
borgeren hjem igen. 

Er der spørgsmål til ovenstående er I meget velkommen til 
at kontakte nærmeste teamleder/ ledelsen i Ældreområde 
Syd 

MVH / Ledelsen i Ældreområde Syd 

                      Farvel - og goddag 
Teamleder på 'Lyngparken Vest', Ida Kristensen, har 
valgt at gå på pension fra 1. januar 2018. 
Mange beboere, pårørende og medarbejdere har mødt 
Ida som en engageret teamleder gennem årene. 
Vi ønsker Ida alt muligt held og lykke i fremtiden - og 
at hun må nyde sit 'otium' med mange spændende gø-
remål. 
Som afløser for Ida har vi ansat Rikke Haltrup Bruun 
Riis som teamleder i Lyngparken Vest. 
Rikke er oprindeligt uddannet fysioterapeut og har i en 
kort periode før ansættelsen på Lyngparken Vest været 
teamleder i hjemmeplejen i Varde. 
Rikke starter i Lyngparken Vest den 1. december - og 
vi ved, at Rikke spændt ser frem til at møde jer alle-
sammen og komme i gang med arbejdet. 
 
Venlig hilsen / Margit Kristensen/Kari Stork 
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Aktiviteter på Lyngparken   

Januar 
 
03. sang kl. 10.00 
 
09. banko i  
      Rottehullet  
      kl. 14.00 
 
11. gudstjeneste i      
      Rottehullet  
      kl.10.10 
 
16. Banko  
      vennerne  
      kl. 19.00 
 
23. banko i  
      Rottehullet  
      kl. 14.00 
 
25. gudstjeneste       
      kl.10.10 
 

 
 
 
 
 

Februar 
 
01. seniorshoppen        
      kl. 10.00 
 
06. banko i  
      Rottehullet  
      kl.14.00 
 
07. Sang kl.10.00 
  
08. gudstjeneste  
      kl.10.10 
 
20. banko i  
      Rottehullet       
      kl.14.00  
 
20. banko  
      vennerne  
      kl. 19.00 
 
22. gudstjeneste  
      kl.10.10 
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Beboere vi mindes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Evy Jessen stue 57 
 
Ingrid Sørensen stue 40 
 
Karen Jensen stue 92 

Conni Eskebjerg  
stue 40 
 
Else Marie Jensen 
stue 92 
 
Jenny Olesen  
stue 2 
 
Jens Steffensen  
stue 83 

Velkommen til 

nye beboere: 
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                Luciaoptog. 
Børnehuset Sønderalle kom og lavede Luciaoptog. Alle 
børnene sang så smukt og var så yndige i deres hvide 
kjoler og med lys i hænderne. Det er så hyggeligt med 
besøg af børnehavebørn. 

 

Sankta Lucia bliver, som helgen for 
de blinde, typisk afbildet med øjne 
båret på eller i en anden anden  
genstand: en plade, i en lille skål  
eller ,som her, på en lille kvist. 
(o.1570) 
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                Skraldebang.  

Vi havde 
besøg af 
nogle 
børn fra 
Højårds-
parkens     
børneha-
ve samt 2 
musike-
re. Det 
var en 
rigtig 
festlig 
formid-
dag hvor 
børnene 
sang og 
dansede.  

Alle beboerne dansede og sang med så godt de kunne.  
Det var en pragtfuld oplevelse. 
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                            Julefrokost. 

Traditionen tro holdt vi julefrokost hvor vi alle beboere 
og personale hyggede sammen. Vi fik lækker mad og 
sang nogle julesange. Det var noget vi alle nød. 
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I Solsikken var beboer og  de der kommer som besøgs 

venner og hjælpere, inviteret til Julefrokost. Det blev 

til en dejlig eftermiddag hvor alle blev godt forkælet 

med sild og lune retter, 
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                      Juledekorationer. 
Lis Røy kom på besøg i Rottehullet hvor hun lavede ju-
ledekorationer til beboerne og pyntede bordet i Rotte-
hullet. Hun havde juice og julelækkerier med som vi 
nød mens vi sang julesange. Vi blev alle forkælet rigtig 


