
16 

Udgives af: 

Lyngparkens venner 
Hjemmeside:  www.lyngparkensvenner.dk 

Redaktion:    Bjarne Bruun 
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Næste blad udkommer 10 Sept. 2019 

Deadline for levering af stof 20. Aug. 2019 

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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Juli - August 

2019 

 

Vores nyindrettede demensvenlige bo-

lig er nu færdig så der er blevet holdt 

indvielse. Vi fejrede det med kranse-

kage og champagne. Der kom også en 

lækker lagkage i gave som vi alle 

smagte på.  
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Fødselsdage på Lyngparken  

Juli 
d.  5 st. 34  

      Margit Kyhn 90 år  

 

d.  6 st. 32  

     Inga Eskildsen  

     84 år 

 

d. 14 st. 14  

    Kirstine Marie   

    Hansen 95 år 

 

d. 16 st. 62  

    Anna Kirstine Larsen     

    89 år 

 

d. 18 st. 33  

    Henry Brink 88 år 

 

d. 19 st. 75   

    Dina Stowski 74 år 

 

 

 

 

d. 26 st. 61  

 

    Ole Harald Søgaard   

    74 år 

 

d. 27 st. 57  

    Evy Jessen 88 år 

 

August 
 

d. 10 st. 50  

    Jørn Dyrvig 74 år 

 

 

Stort Tillykke 
til  alle!  
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Babyer på bordet 
 

 Vi har i Rottehullet haft besøg af nogle skønne 
babyer som charmerede alle med deres dejlige 
smil og pludren. De lå på bordene i Rottehullet 
så vi alle kunne nyde dem. Dejligt at deres 
mødre ville ta med dem når babyerne nu var in-
viteret. Stor tak til dem. 
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Redaktionen vil gerne ønske alle 

beboere på Lyngparken en rigtig 

dejlig sommer. 

Der er en fornøjelse, skønt lidt på sidelin-

jen at følge lidt med i aktiviteterne, der 

løbende bliver afviklet af Lyngparkens 

venner - Aflastningstjenesten og mange 

andre organisationer. 

Med venlig hilsen/ Bjarne Bruun 
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Aktiviteter på Lyngparken   

Juli 
 2  Besøge sommer- 
     spilsscenen 
 
 3  Sang kl. 10.00 
 
 9  Banko i  
     Rottehullet  
     kl. 14.00 
 
16 Besøg af  
     Folkedansere 
 
16 Banko vennerne  
     kl. 19.00 
 
23 Banko i  
     Rottehullet  
     kl. 14,00 
 
24 Gammeldaws is  
     ca. kl. 14.00  
 

 

 

 

 

August 
 6 Banko i  
    Rottehullet  
    Kl.14.00 
 
 7 Sang kl. 10.00 
 
 8 Gudstjeneste  
    m/altergang  
    kl.10.10 
 
15 Seniorshoppen  
     kl. 10.00 
 
20 Banko i  
     Rottehullet  
     kl. 14.00 
 
20 Banko vennerne  
     kl.19.00 
 
22 Pensionade  
     kl. 10.00 
 
22 Gudstjeneste  
    kl. 10.10 aflyst 
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Beboere vi mindes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

St. 35  

Verner Kristensen 

 

St. 51 Judith Hansen 

 

St. 56 Asta Gadegaard  

 

St. 35 Søren Marius   

      Broch 

 
 

Velkommen til 

nye beboere: 
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Udflugt til Ribe 5. juni  

Udflugt til Ribe 6. juni  

Indvielse 

Der var flere som kom med gaver, bl.a. Lyng-
parkens venner som gav et nyt fjernsyn og lyd-
anlæg, så tusind tak til alle. Det er dejligt at se 
at mange flere sidder i opholdsrummene. Der 
bliver snakket og strikket i lange baner. Det 
ser så hyggeligt ud. Vi håber at vi får mange 
hyggelige timer i de nye omgivelser. 
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Udflugt til Ribe 6. juni  

 

Motorræs 
Vi har haft besøg af motorcykler med sidevogn, 
sportsvogn og en veteranbil. 

Dette var en stor succes. Der var ca. 
40 beboere ude at køre i et af køretøjerne. Fle-
re gik hjem uden at prøve en tur da der var rig-
tig lang ventetid, så hvis vi skal have besøg 
igen må vi se om vi kan skaffe mere end en mo-
torcykel. Der var opsat en pølsevogn så alle 
kunne få pølser, hotdog og en Cociokakaomælk 
- virkelig lækkert. Vejret viste sig fra sin aller-
bedste side - fuld sol hele dagen. 
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