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Udgives af: 

Lyngparkens venner 
Hjemmeside:  www.lyngparkensvenner.dk 

Redaktion:    Bjarne Bruun 

Mailadresse: bbruun@abbruun.dk 

Næste blad udkommer 10.  november 2017 

Deadline for levering af stof 20. oktober 

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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Sept. - Okt. 

2017 

 

Pensionaden 
Torsdag d. 17. august blev der afholdt Pensi-
onade på Lyngparken. Det er et samarbejde 
mellem Medborgerhuset og Lyngparkens 
Venner, hvor alle kommunens plejehjem bli-
ver inviteret.  
I år var der deltagelse fra Carolineparken, Ti-
strup Plejecenter, Poghøj, Sognelunden, Hel-
le Plejecenter, Blåbjerg Pleje og Aktivitets-
center og Lyngparken. Ansager Plejecenter 
måtte desværre melde afbud på selve dagen 
pga. sygdom. 
Der var ca. 130 "atleter" og ca. 50 hjælpere, 
så vi var glade for, at det holdt tørvejr.     
Dejligt at så mange vil deltage, og uden de 
trofaste hjælpere gik det slet ikke. 
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Fødselsdage på Lyngparken  

September 
 

10. september  

afd. A   Ruth Nielsen 89 år 

12. september  

afd. F   Inga Vind 80 år 

18. september  

afd. G   Emma Jensen 98 år 

24. september  

afd. E  Erna Eriksen 93 år 

24. september  

afd. E   Kirsten Rich 77 år 

26. september  

afd. B  Gerda Jensen 84 år 

 

Oktober 
1. oktober                           

afd. G  Marie Jeppesen 64 år 

6. oktober                           

afd. A  Niels Vogt 88 år 

9. oktober                                     

afd. E  Signe Baggesgaard 91 år 

11. oktober                                     

afd. H Henning Ove Trabjerg 78 år 

11. oktober                                     

afd. B Dagny Mortensen 88 år 

14. oktober                                   

afd. C Else Fram Andersen 93 år 

17. oktober                                    

afd. D Sonja Uhd 83 år 

19. oktober                                   

afd. D Bente Glud 81 år 

21. oktober                                    

afd. A Henning Nielsen 83 år 

22. oktober                                   

afd. G Niels Peder Pedersen 93 år 

31. oktober                                   

Æblehaven Robert (Bob) Lewis 80 

år 

Stort  

Tillykke   

til alle!  
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Det var en god dag  
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Aktiviteter på Lyngparken   

September 
 
5. september kl. 14.00  

Banko i terapien 
 

6. september kl. 10.00  

Sang 
 

7. september kl. 10.10 

Gudstjeneste m/

altergang 
 

11. september kl. 10.00  

Musik m. Kurt Junker 
 

19. september kl. 14.00  

Banko i terapien 
 

19. september kl. 19.00 

Banko Vennerne 
 

21. september kl. 10.10 

Gudstjeneste 
 

26. september kl. 10.00 
Dans 

Oktober 
 
3. oktober kl. 14.00      

Banko i terapien 
 

4. oktober kl. 10.00     

Pasgaard Tøj 

4. oktober kl.10.00      

Sang 

5. oktober kl. 10.10   

Gudstjeneste m. altergang 
 

17. oktober kl. 14.00    

Banko i terapien 
 

17. oktober kl. 19.00    

Banko Vennerne 
 

19. oktober kl. 10.10 

Gudstjeneste 
 

26. oktober kl. 10.00   

Dans 
 

31. oktober kl. 14.00   
Banko i terapien 
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Beboere vi mindes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Jens A. Pedersen -    

afd. F 

Else Pedersen -        

afd. B 

Signe Baggesgaard - 

afd. E 

Jørn Dyrvig -           

afd. D 

Lene Elton -             
Æblehaven 

Erik Hansen         

afd. B 

Hans Christian      

Æblehaven 

 
 
 

Velkommen til 

nye beboer: 
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Friluftscenen. 
Den 6 juli var der en udflugt til friluftsscenen. Vi gik i 
samlet flok - 32 stk + skubbere - ned i Arnbjerg hvor 
der var kaffe og rundstykker i et telt. Vi var så heldi-
ge at der var nogle pårørende samt elever fra pro-
duktionsskolen som ville hjælpe med at alle kom sik-
kert derned. Der blev fortalt om sommerspillet og 
sunget nogle sange. Til sidst var vi inde at se scenen 
og høre lidt om hvordan det hele fungerede med   
sceneskift o.s.v. . Vejret var skønt så det var en rig-
tig dejlig tur.   

Vaffelis. 

Alle beboere fik en gammeldags vaffelis med lyse-
rødt guf til eftermiddagskaffen. Det var noget alle 
nød. En stor tak til Lyngparkens venner. 
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Pensionaden 
Efter morgenkaffen (Kvickly var sponsor for rund-
stykker og Dagmartærter), gik vi alle udenfor, for at 
se flammen blive tændt. Det blev gjort af en beboer 
fra Poghøj, fordi de vandt guld sidste år. Derefter for-
delte holdene sig og gik i gang med de forskellige di-
scipliner såsom støvlekast, bordbowling, paratviden, 
ringspil og meget mere. 
 
Ved middagstid blev maden indtaget i det store telt, 
og derefter var der kaffe og kage. Imens blev holde-
nes point talt sammen og det var tid til at få spæn-
dingen udløst - hvem havde vundet? Carolineparken 
vandt bronze, Blåbjerg vandt sølv og Lyngparken 
vandt guld. Tistrup vandt for bedste holdnavn - "fire 
høns og en hane". Der var også trøstepræmier til 5 
hold. 
 
Efter en sang var det tid at tage afsked med hinan-
den efter en dejlig dag, hvor vejrguderne endnu en 
gang var med os. Det var den 18. gang, vi holdt 
Pensionade, og alle år er den blevet afholdt på Lyng-
parkens plæner og parkeringsplads. 
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