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Udgives af: 

Lyngparkens venner 
Hjemmeside:  www.lyngparkensvenner.dk 

Redaktion:    Bjarne Bruun 

Mailadresse: bbruun@abbruun.dk 

Næste blad udkommer 10 sept. 2018 

Deadline for levering af stof 20. aug. 2018 

I værkstedet ved  Solsikken 

arbejdes der flittigt med at 

lave fuglehuse og foder-

brædder. 

Disse + mange flere er til 

salg! Støt et godt formål !

Kom og køb! 
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Juli - August 

2018 

 

 Musikalsk underholdning 

 
Vi nød en formiddag 
med musik og sang 
som " De glade musi-
kanter " leverede. 
Det var som altid en 
festlig formiddag 
hvor vi sang med på 
de dejlige sange. 
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Fødselsdage på Lyngparken  

Juli 
5. juli                     

Margit Adelaide Kyhn 

89 år 

6. juli                       

Inga Eskildsen 83 år 

14. juli                     

Kirstine Marie Hansen 

94 år 

16. juli                    

Anna Kristine Larsen 

88 år 

18. juli                   

Henry Eskildsen Brink 

87 år 

19. juli                     

Dina Stowski 73 år 

24. juli                  

Gunner Michael       

Andersen 85 år 

25. juli                     

Judith Hansen 78 år 

 

 

26. juli                       

Ole Harald Søgaard      

73 år 

27. juli                             

Evy Jessen 87 år 

29. juli                         

Viggo Nielsen 91 

August 
10. august                  

Jørn Dyrvig 73 år 

12. august                 

Egon Andersen Hansen 

83 år 

14. august                  

Mary Jensen 77 år 

19. august                    

Karen Ansine Jensen   

81 år 

24. august                  

Klara Breinsborg 88 år 

Stort Tillykke 
til  alle!  

11 

De smukkeste ting i livet kan  

ikke ses eller røres -   

de skal føles i dit hjerte 
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Aktiviteter på Lyngparken   

Juli 

 4.   Sang kl. 10.00 
 
 5.   Udflugt til  
    friluftsscenen  
   kl. 9.30 
 
10. banko  
    Rotte hullet  
    kl. 14.00 
 
17.  Banko Vennerne 

kl. 19.00 
 
24.  Banko  
    Rottehullet    
   kl.14.00 
 
25. Gammeldaws is  
     kl. 14.30 
 
 

 

 

 

August 

 1. Sang kl. 10.00 
 
 7. Banko Rottehullet 
 kl. 14.00 
 
 8. Seniorshoppen  
 kl. 10.00 
 9. Gudstjeneste  
 m/altergang 
 kl.10.10 
 
15. Gårdhavefest 
 
18. Varde Garden  
  kl. 14.30 
 
21. Banko Rottehullet 
  kl.14.00 
 
21 Banko Vennerne  
 kl. 19.00 
 
23. Pensionade  
 kl. 10.00 
 
23. Gudstjeneste  
 aflyst pga.  
 Pensionade 
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Beboere vi mindes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Dagny Andersen 
st.25 
 
Gudrun Bohnensach 
st. 40 
 

Olga Knudsen St. 97 
 
Thomas Lund  
Petersen St. 91  
 
Bodil Lund st. 26  
 
Niels Jørgen  
Jørgensen St. 22 
 

 
 

Velkommen til 

nye beboere: 
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                  Babyer på bordet. 
Dejlige babyer trillede rundt på bordet i Rotte-
hullet. To mødre kom på besøg med deres dejli-
ge babyer som trillede rundt og charmerede al-
le med deres skønne smil og små kluklyde. De 
legede med bolde og alle ville gerne lege med. 
Det var en stor oplevelse som bragte mange 
minder frem. Mødrene lovede at de snart ville 
kigge forbi med deres babyer igen. 
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Udflugt til Ribe 6. juni  

           Besøg af børnehavebørn  
Børnehaven Højgårdsparken og Varde musik-
skole kom 
med sang 
og bevæ-
gelse. De 
sang glade 
børnesan-
ge som de 
fleste af os 
kendte og 
kunne syn-
ge med på. 
Det er så 
dejligt og 
livsbekræf-
tende med 
en flok glade børn. Det var svært at sidde stille, 
hvilket vi heller ikke skulle.                                
    Vi glæder os til de kommer igen. 
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Kurt Thorup  

80 år       
5. juni  

               Gammeldaws is 
 
Lyngparkens venner gir’ gammeldaws is med 

guf til alle onsdag den 25 juli.  
 

De vil blive serveret sammen med eftermid-
dagskaffen. Det bliver rigtig lækkert.  

Vi siger tusind tak på forhånd. 

                  Varde Garden har jubilæum 
I den anledning  vil de komme her på Lyngparken lørdag den 
18 august kl. 14.30 og lave en opvisning af hvad de kan. Dette 
vil foregå udenfor hovedindgangen. Det plejer at være en stor 
oplevelse når vi har besøg af Varde Garden. 

Niels Jørgen     

Jørgensen sov  

ind den 11. juni  

Han var  ofte gæst i 

værkstedet, hvor 

han altid var mand 

for en frisk be-

mærkning og var 

med til at løfte     

humøret med sin 

glade sangstemme.         

Vi vil savne ham - 

Æret være hans 

minde!            BB 
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                                 Dans 
Vi var rigtig mange til dans i maj måned,      

hvor vi hyggede med en god svingom.                      
Vi holder sommerferie med dansen, men       

tirsdag den 25. september er vi tilbage igen. 
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Udflugt til Ribe 5. juni  

Udflugt til Ribe 6. juni  

                                     Udflugt 
Vi har været på udflugt til Ribe. Vi kørte rundt i de 
smukke gader i Ribe midtby og kiggede på roser - gam-
le huse - smukke døre samt Ribe domkirke. Til slut fik 
alle en vaffelis og kaffe i udkanten af skoven ved Ribe. 
Det var en rigtig dejlig tur i skønt sommervejr.            
 Det var Lyngparkens venner som stod for turen. 


