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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! 

1 

  

 

 

  

 

maj -  juni 

2019 

 

 
De superseje seniorsild. 

 
Der kom 5 skønne damer på besøg i 
smukke kjoler og hårpynt. De sang de 
smukkeste og glade sange. De var så 
glade og fyldt med liv at vi ikke kunne 
undgå at blive i supergodt humør. Vi 
fik kage og kaffe med en Bailey 
til. Lyngparkens venner havde arran-
geret dette besøg. Vi siger rigtig man-
ge tak for denne oplevelse. 
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Fødselsdage på Lyngparken  

Maj 
D. 6 Jens Pedersen  
        84 år 
 
D. 8 Peter Nielsen  
       92 år  
 
D.24 Klara Pedersen  
        90 år 
 
 
D.24 Ella Aabak  
        79 år 
 

Juni 
D. 3 Gunnar Bang  
       Jensen 90 år 
 
 
 
D. 5 Kurt Thorup  
      81 år 
 
D. 7 Leo Christensen   
       68 år 
 
D.10 Emil Friis  
        98 år 
 
 
 

 
 
D.15 Kithura Pedersen 
        74 år 
 
D.17 Erna Kristiansen 
        91 år  
 
D.20 Jens Kristian  
         Andreasen  
         83 år 
 
D.22 Johanne  
        Jørgensen  
        98 år 
 
D.23 Søren Broch 
        94 år 
 
D.27 Elin Lemming  
        76 år 

 

 
 

Stort Tillykke 
til  alle!  
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Aktiviteter på Lyngparken   

Maj 
D. 1 Sang kl. 10.00 
 
D. 2 Gudstjeneste  
        kl. 10.10 
 
D.14 Banko i 
        Rottehullet 
        kl.14.00 
 
D.16 Gudstjeneste  
         m/ altergang  
         kl.10.10 
 
D.21 Banko Vennerne  
         kl.19.00 
 
D.28 Dans kl.10.00 
 
D.28 Banko i 
        Rottehullet  
         kl.14.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Juni 
D. 5 Sang kl. 10.00 
 
D.11 Banko i  
        Rottehullet  
        kl. 14.00 
 
D.13 Gudstjeneste  
         kl. 10.10 
 
D.18 Banko Vennerne  
         kl.19.00 
 
D.25 Banko i  
         Rottehullet  
         kl. 14.00 
 
D.27 Gudstjen ste  
         m/ altergang  
         kl. 10.10 
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Beboere vi mindes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Inger Andersen  
st. 86 afd. A.  

 
 
Klara Breinsborg Stue 5 
 
Anna Marie Hansen Stue 6 
 
Gerda Madsen Stue 65 
 
Mary Jensen Stue 86 

Velkommen til 

nye beboere: 
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Julefrokost i Solsikken 

Skønt lidt sent kommer der lige nogle billeder 

fra SOLSIKKENS JULEFROKOST. Vi er så heldige 

at blive inviteret til julefrokost hvert år, hvor 

pigerne på SOLSIKKEN disker op med rigtig 

dejlige lækkerier. Vi nyder samværet, og hvor 

der rigtigt bliver hygget om os.  

 

Tak for det! 
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Folkedans  
Det er så livsbekræftende at se på mennesker 
der danser folkedans. Vi så 22 dansere og 5 
musikere som kom frivilligt og dansede så 
smukt. Mens vi sad der og så på danserne nød 
vi den skønne musik. De har lovet at komme 
igen til efteråret. Vi siger mange tak. 
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Udflugt til Ribe 5. juni  

Udflugt til Ribe 6. juni  

De superseje seniorsild. 
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Udflugt til Ribe 6. juni  

 

 Lam på besøg 

 
Vi har haft besøg af 2 lam på 2 1/2 måned. De 
er blevet flasket op så derfor er de vant til men-
neske kontakt. De havde små, blå strikkede fut-
ter på samt en strikket sløjfe om halsen. De var 
lækre bløde - tror de var nyvaskede til anled-
ningen. Vi siger tusind tak til Heidi og hendes 
mor fordi at de ville give os denne oplevelse. 
Heidi er elev her på Lyngparken. Stor tak til 
dem begge to. 
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Babyer på besøg. 
3 små lækre babyer var på besøg - De var så 
livlige at de kravlede rundt på gulvet. Små, 
dejligt nysgerrige og smilende skulle de under-
søge alt. Vi glæder til at se dem igen en anden 
gang. Dejligt at 3 mødre ville bruge deres tid 
på at glæde os. 

Påskebrunch. 
Onsdag før påske var der påskebrunch hvor alle 
beboere og personale blev forkælet med god 
mad som køkkenet på Lyngparken havde sørget 
for. En rigtig hyggelig dag for alle. Vi glæder os 
til næste år hvor vi igen skal forkæles. 



10 

 

Sang til harmonika musik 
 

Det er dejligt med musik og sang, og har du 
selv lyst til at synge, har du muligheden for at 
deltage i Værkstedet, hvor vi synger gode gam-
le sange til harmonikamusik. Inden vi starter 
klarer vi lige halsen med en ”bette sort” 

Vi synger hver onsdag formiddag kl. 10.00 til 
11.30. 

Alle er velkommen  
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Carolinekoret. 
Carolinekoret mødte talstærkt op. De kom 
ca.50 stk. og sang de smukkeste sange. Der 
var desuden skøn musik til. Vi skrålede alle 
sammen med så godt vi nu kunne. Det er så 
dejligt at vi år efter år kan nyde det pragtfulde 
Carolinekor. Vi har allerede lavet en aftale til 
næste år igen. En stor tak skal lyde til dem alle 
sammen. 


