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Udgives af: 

Lyngparkens venner 
Hjemmeside:  www.lyngparkensvenner.dk 

Redaktion:    Bjarne Bruun 

Mailadresse: bbruun@abbruun.dk 

Næste blad udkommer 10 marts. 2019 

Deadline for levering af stof 20. febr. 2018 

I værkstedet ved  Solsikken 

arbejdes der flittigt med at 

lave fuglehuse og foder-

brædder. Disse + mange fle-

re er til salg!                    

Pengene går til aktiviteter i 

Solsikken. Kom om og køb! 
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Jan. -  febr. 

2019 

 

        Udflugt til Esbjerg 
Først fik vi varm kakao og æbleskiver, 

 derefter var der 15, der var med på 
udflugt til Esbjerg, Hjerting, Alslev og 
Varde for at nyde alle de skønne jule-
lys. Det var en meget hyggelig efter-
middag. 
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Fødselsdage på Lyngparken  

Januar 
17. Kurt Wurfel 75 år 
 
18. Knud Glud 88 år 
 
26. Else Pedersen  
      83 år 
 
28. Anna Marie  
       Hansen 85 år 
 
31. Marie Pedersen  
      91 år 
 

 

Februar 
14. Inge Trads 63 år 
 
17. Dorthea Toft  
      94 år 
 
26. Anna Christensen  
      87 år 
 
27. Ane Marie Duer  
      92 år 
 
27. Mary Kristensen  
       92 år  
 

 
 
27. Anna Marie Jensen   
      90 år  

 
 
 

 
28. Jenny Matiasen  
       89 år 
 

Stort Tillykke 
til  alle!  
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           Shetlandspony på besøg 

Vi har haft besøg af en shetlandspony, Bonni. 
Det vakte stor glæde hos mange beboere. Den 
fulgte stille og roligt med rundt på afdelingerne 
og fik gulerødder som belønning. Vi havde en 
spand med rundt hvis den pludselig blev træn-
gende, men det kunne vi godt have sparet os - 
der skete intet. Vi blev lovet at ponyen ville 
komme på besøg igen en anden gang. 
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         Sct. Jacobi skoles julekor 

Der var børn alle vegne da 72 skolebørn kom 
og sang de dejligste julesange. Bagefter gik 
børnene rundt og snakkede med beboerne. Det 
er en dejlig juletradition og de har lovet at 
komme igen til næste år. 
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Aktiviteter på Lyngparken   

Januar 
  2. Sang kl. 10.00 
   
  8. Banko Rottehullet   
       kl. 14.00 
 
10. Gudstjeneste   
       kl. 10.10 
 
22. Banko Rottehullet  
       kl.14.00 
 
22. Banko Vennerne 
       kl. 19.00 
 
24. Gudstjeneste  
       kl. 10.10 
 
29. Dans kl. 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Februar 
 5. Banko Rottehullet  
      kl. 14.00 
  
 6. Sang kl. 10.00 
  
 7. Gudstjeneste 
      kl. 10.10 
 
19. Banko Rottehullet  
      kl. 14.00 
 
19. Banko Vennerne  
      kl. 19.00 
 
21. Gudstjeneste  
       kl. 10.10 
 
26. Dans kl. 10.00 
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Beboere vi mindes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ella Aabak  
stue 43 
 
Karl Carlsen  
stue 72 
 
Bjarne Petersen  
stue 83 
 

Lene Elton  
Stue 42 
 
Anne Marie Johansen 
Stue 85 
 

Velkommen til 

nye beboere: 
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                         Julehygge 
Lis Røy har været forbi Rottehullet med jule-
hygge. Der var lune klejner, snoller og juice. Vi 
sang og hørte julehistorie, men vi nød de gode 
sager. Derefter pyntede hun bordet med gran 
og kugler. Det var rigtig hyggeligt. 

                      Dans 
Vi er så heldige at produktionsskolen har været 
her for at deltage i dansen. Det giver rigtig me-
get liv i huset, men alle bliver også meget træt-
te - der er jo ingen der sidder stille ret længe 
ad gangen. Men det er dejligt med så mange 
unge mennesker. 
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Udflugt til Ribe 6. juni  

5 

           Musikalsk underholdning 

De glade spillemænd har været på besøg en 
formiddag så vi kunne nyde deres skønne mu-
sik og sang. Dette er noget alle nyder i fulde 
drag. Vi håber at de kommer igen i det nye år.  

            Babyer på bordet. 
Der var liv og glade dage da vi fik besøg af 3 
babyer på 4 måneder. De lå og trillede rundt på 
bordet. Det var dejlig musik i vores ører når de 
pludrede og grinede. Dejligt at 3 mødre ville 
bruge en formiddag på at besøge os så vi kun-
ne nyde deres babyer. De har lovet at de snart 
kommer igen. 
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Udflugt til Ribe 5. juni  

Udflugt til Ribe 6. juni  

                     Familien Olesen 

Der lød dejlig musik og glad sang i hele huset 
da familien Olesen var her en eftermiddag. Der 
blev fortalt gode historier og sunget sange som 
vi alle kunne synge eller nynne med på. Tak til 
Lyngparkens venner for en dejlig eftermiddag. 

                              Julefrokost. 

Traditionen tro var alle beboere, deres ægte-
fæller og alt personale til julefrokost. Vi blev 
forkælet med lækker mad og drikke.            
Desuden fik alle afdelinger en julegave af 
Lyngparkens venner som skal bruges til fælles 
glæde for alle beboere.                                     
Vi sender en stor tak til Lyngparkens venner. 


