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Deadline for levering af stof 25. dec. 2018 

Ruth Nielsen 

Fejrede sin 90 års        

fødselsdag                    

den 10. september 

Babyer på bordet   
Babyer på besøg på Lyng-

parken kan altid trække 

smilet frem ved beboerne 
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Nov. - Dec. 

2018 

 

      Motortræf 
Humøret var højt da vi fik besøg af 1 mo-
torcykel m/ sidevogn, en sportsvogn samt 
en gammel bil. Der var mange der var ude 
at prøve en tur. Der var en med tårer i øj-
nene  som sagde at han havde været ude 
at flyve. Det er noget der varmer helt ind i 
hjertet. Bagefter var der en pølsevogn 
med pølser til alle og en rigtig Cocio ca-
caomælk til. Behøver vi sige at det vakte 
stor glæde. Det gør vi om til foråret igen. 
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Fødselsdage på Lyngparken  

November 
2. november 
Mathilde Kristensen 
93 år 
 
2. november 
Dennis Høj Jensen  
68 år 
 
4.  november 
Ove Højvang Jensen 
84 år 
 
11. november   
Anne Marie Juul  
Johansen  
91 år 
 
15. november  
Christa Hvid Stald 
Jensen  
73 år 
 
22. november  
Asta Gadegaard  
98 år 
 

 

 

 

December 
7. december 
Vera Pedersen  
80 år 
 
22. december  
Gudrun Bohnensach  
88 år 

Stort Tillykke 
til  alle!  
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Efterårsfest 
Bladene dalede stille til jorden da vi dækkede bord til 
150 mennesker. Bordene var smukt dækket i efterårs-
farver - kastanjer, paradisæbler og blade i gyldne far-
ver pyntede bordene. Menuen bestod af kalvesteg 
stegt som vildt og citronfromage m/svesker - det 
smagte himmelsk. Vi fik kaffe med småkager og der 
var fri bar. Tommy spillede dejlig musik hele aftenen. 
Vi var alle enige om at vi havde haft en rigtig go aften. 
Det var Lyngparkens venner som holdt denne fest. Vi 
takker for en dejlig aften. 
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Aktiviteter på Lyngparken   

November 
1.    Gudstjeneste      
        m/altergang   
        kl. 10.10 
 
7.    Sang kl. 10.00 
 
13.  Banko Rottehullet  
       kl. 14.00 
 
14. Musikalsk underhold 
       ning   kl. 10.00 
 
15. Gudstjeneste  
        kl. 10.10 
 
20. Banko Vennerne  
       kl. 19.00 
 
22. Familien Olesen  
       kl. 14.00 
 
27. Dans kl. 10.00 
          
       Banko Rottehullet 
       kl.14.00 
                                                                                                                             
28.   Julefrokost kl. 11.00 
 
29. Gudstjeneste  
       m/altergang kl. 10.10 
 

 
 
 

December 
5.  Sang kl.10.00 
 
11. Banko Rottehullet  
       kl. 14.00 
 
11. Banko Vennerne  
       kl. 19.00 
 
12. Luciaoptog kl. 10.00 
 
13. Gudstjeneste  
       kl. 10.10 
 
23.  Julegudstjeneste 
 
29. juletræ'sfest  
       kl. 14.30                                                                                                                
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Beboere vi mindes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Tove Jørgensen  
stue 22 
 
Dorthea Toft  
stue 67 
 
Søren Broch  
stue 35 
 
Kithura Naja Pedersen 
stue 4 

Enevold Vestergaard 
stue 4 
 
Asta Dagny Mortensen 
stue 72 
 
Holger Bengaard  
stue 35 
 
Svend Kristensen  
stue 83 
 
Anna Marie Nielsen  
stue 43 

Velkommen til 

nye beboere: 
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Tværfløjte 
En dag ringede en ung pige som spurgte om vi havde lyst til 
at få besøg af hende og to veninder som ville spille og synge 
for os. Vi takkede ja. Dagen kom og tre unger piger mødte 
op. En spillede tværfløjte, en spillede klaver og den sidste 
sang. Det lød så vidunderligt at man næsten ikke havde lyst 
til at synge med på fællessangene men blot lukke øjnene og 
nyde musikken. De lovede at komme igen så vi kunne nyde 
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Udflugt til Ribe 6. juni  

Motortræf 
Humøret var højt da vi fik besøg af 1 motorcykel m/ 
sidevogn, en sportsvogn samt en gammel bil. Der var 

mange der var ude at prøve en tur.  
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De glade spillemænd 
Vi havde besøg af " De glade spillemænd ". Vi sang 
med og nød musikken. Vi er meget glade for at de vil 
komme her frivilligt for at glæde os og vi kan kun sige 
at de lever op til navnet. 

                             Småkager 
Der var mange samlet i Rottehullet for at trille småka-
ger som blev serveret til efterårsfesten. Det er en stor 
hjælp for køkkenet. 
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De Gamle Garder fra Vardegarden 

Vardegarden var på besøg den 18. august i forbindelse med 

at garden kunne fejre deres 55 års jubilæum. De gamle gar-

der havde fundet instrumenterne frem og gav en lille koncert. 
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Udflugt til Ribe 5. juni  

Udflugt til Ribe 6. juni  

                        Vuffelivov 
Milo og Else Marie var på besøg til stor glæde for alle. Milo er 
en dejlig hvalp på 5 1/2 måned. Den blev rigtig klappet og 
nusset med. Vi glæder os til næste besøg. 


