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Lyngparkens venner 
Hjemmeside:  www.lyngparkensvenner.dk 

Redaktion:    Bjarne Bruun 

Mailadresse: bbruun@abbruun.dk 

Næste blad udkommer 10. Nov. 2019 

Deadline for levering af stof 20. Okt. 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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Sept. - Okt. 

2019 

 

Pensionade 
Torsdag d. 22. august blev der afholdt 

Pensionade for 20. gang                      

på Lyngparken. 
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Fødselsdage på Lyngparken  

September 
Maja Ruth Nielsen  
10. september 91 år 
 
Kirsten Kjestrup  
11. september 71 år 
 
Inga Vind  
12. september 82 år 
 
Emma Jensen  
18. september 
100 år 
 
Kirsten Vibeke Rich  
24. september 79 år 
 
Gerda Lydia Jensen  
26. september 86 år 

 

 

 

 

 

Oktober 
Marie Søndergaard  
Jeppesen  
1. oktober 66 år 
2.  
Niels Christian Vogt  
06. oktober 90 år 
 
Bente Glud  
10. oktober 83 år 
 
Henning Ove Trabjerg 
11. oktober 80 år 
 
Else Johanne Frahm 
Andersen  
14. oktober 95 år 
 
Henning Nielsen  
21. oktober 85 år 
 
Bjarne Nørgaard  
Petersen  
21. oktober 72 år 
 
Niels Peder Petersen 
22. oktober 95 år 

 

 

Stort Tillykke 
til  alle!  
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Aktiviteter på Lyngparken   

September 
d. 2 Udflugt til           
        Nygaards safari 
 
d. 3   Banko                    
         i Rottehullet    
         kl.14.00 
 
d. 4   Sang 10.00  
 
d. 5  Gudstjeneste     
        m/altergang   
        kl.10.10 
 
d.17 Banko i           
        Rottehullet  
        kl.14.00 
 
d.17 Banko og         
        Generalforsam 
        ling vennerne    
        kl. 19.00 
 
d.19 Gudstjeneste  
         kl.10.10 
 
d.24 Dans kl. 10.00 
 
d.26 Pasgaard tøj      
         kl. 10.00 

Oktober 
d. 1   Banko i           
         Rottehullet  
         kl.14.00 
 
d. 2   Sang kl.10.00 
 
d. 3   Gudstjeneste     
         m/altergang   
         kl.10.10 
 
d.15  Banko i            
          Rottehullet       
          kl. 14.00 
 
d.15  Banko vennerne  
          kl.19.00 
 
d.17  Gudstjeneste     
          kl. 10.10 
 
d.29  Dans kl.10.00 
 
d.29  Banko i            
         Rottehullet  
         kl.14.00 
 
d.31  Gudstjeneste   
          m/altergang  
          kl.10.10 
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Beboere vi mindes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Kirsten Kjestrup Juli 
 
Thomas Thorbøl  
 
Hansen august 

Gudrun Margit  
Lundkvist død d.26 juli 
 
Anna Nielsen  
død d. 13 august 
 
Henry Stokholm Riber 
død 2 juli 
 
Anton Johannes  
Chrestensen  
død 9 august 

 
 

Velkommen til 

nye beboere: 
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Udflugt til Ribe 5. juni  

Udflugt til Ribe 6. juni  

Friluftsscenen. 
 

Vi var traditionen tro inviteret til at      
besøge friluftsscenen. Der var 50 som 

deltog i arrangementet hvor vi fik      
rundstykker, kanelstænger og kaffe i et 
stort telt. Der blev sunget et par sange 
og derefter gik vi i samlet trop over til   
friluftsscenen hvor scenemester Bjarne 

Jensen fortalte om scenen samt stykket " 
Annie get your gun " som sommerspil 

hed i år.                                                     
Vi havde en dejlig oplevelse og vejret var 

perfekt. 
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Udflugt til Ribe 6. juni  
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Pensionade 
Torsdag d. 22. august blev der afholdt Pensionade for 
20. gang på Lyngparken. Det er et samarbejde mellem 
Lyngparkens Venner og Medborgerhuset.  Alle Varde 
kommunes plejecentre er inviteret til at deltage, men 
ikke alle ser sig i stand til at være med. Vi havde en 
rigtig dejlig dag, hvor 11 hold dystede mod hinanden i 
forskellige discipliner såsom støvlekast, bordbowling, 
ringspil, paratviden, kaste gris mm. Dagen startede 
med rundstykker, kaffe og fællessang i et stort telt,  in-
den faklen blev tændt af sidste års vinder - Poghøj fra 
Oksbøl. Så gik holdene i gang, og inden længe sydede 
pladsen af aktivitet. Mens der blev talt point sammen, 
blev der spist pølser og brød i teltet, derefter kage og 
kaffe, og så skulle spændingen udløses. Et hold fra 
Lyngparken vandt bronze, Poghøj vandt sølv og Sogne-
lunden fra Agerbæk vandt guld. Inden det hele slutte-
de, var der en overraskelse til Bjarne Jensen og Kirsten 
Gelmer. De fik hver en guldmedalje for at have bistået 
ved arrangementet i alle 20 år, men uden alle de trofa-
ste hjælpere kunne sådan et arrangement ikke finde 
sted, så stor tak til alle, der har hjulpet ved dette års 
Pensionade. 

7 

Gammeldaws is. 
En skøn sommerdag i juli fik alle beboere,     

pårørende og personale en gammeldags is med 
lyserød guf. Der blev lavet 128 stk så          

Lyngparkens venner havde travlt med at lave is 
som alle fik til eftermiddagskaffen. De var 

kæmpestore så der var næsten ikke plads til  
aftensmaden.                                                      

Vi siger tusind tak til vennerne og glæder os til 
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Folkedans 
Der har været landsstævne i folkedans i juli 
måned. Vi var så heldige at få besøg af 16    

dansere som dansede en halv times tid. Det 
skaber en utrolig god stemning og alle får    

næsten lyst til at danse med. De lokale          
folkedansere har lovet at de vil komme på 

Lyngparken på et andet tidspunkt igen. 
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Kattekillinger 
Vi har haft besøg af de skønneste kattekillin-
ger. 2 stk kattekillinger var på besøg sammen 
med Heidi ( elev her på Lyngparken ) og hen-
des mor Ann. De legede på bordene i Rottehul-
let og var derefter på besøg ude i de forskellige 
afdelinger til rigtig stor glæde for alle. De små 
killinger bragte smilene frem i alles ansigter. 
Alle var meget trætte efter 1 time - killingerne 
faldt i søvn på bordene.                                   


