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Redaktion:    Bjarne Bruun 
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Næste blad udkommer 10 marts 2020 

Deadline for levering af stof 20. febr. 2020 

I værkstedet ved  Solsikken 

arbejdes der flittigt med at 

lave fuglehuse og foder-

brædder m.m. Disse + man-

ge flere er til salg!                    

Pengene går til aktiviteter i 

Solsikken. Kom om og køb! 
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Jan. -  Febr. 

2020 

 

 Juletræsfest.  
Traditionen tro har vi holdt juletræ’sfest for 

beboernes og personalets børn, børnebørn og 
oldebørn. Der var ikke så mange tilmeldte i år 
– kun 20 børn. Julemanden kom på besøg og 
der var sang og musik af 3 spillemænd. Der 
var juleslikposer til alle børn og sodavand. 

Alle de voksne kunne nyde kaffe og kage men 
børnene dansede og legede. Det var en god 
afslutning på julen. Igen var         Lyngpar-

kens venner gavmilde og betalte for det me-
ste og hjalp desuden til med det praktiske. 

————————————————————————- 

Der er desværre ingen billeder fra besøget af 
Lis Røy - Bilka-turen - og fra turen, hvor be-

boerne var ude at se den flotte julebelysning. 
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Fødselsdage på Lyngparken  

Januar 
 5.  Ingrid Nielsen       
 89  år 
 

13. Mary T. Sheila     
 Larsen 85 år 
 

17. Ruth Nørgaard 
 Hansen 72 år 
 

17. Kurt Würfel 76 år 
 

18. Knud Martin Glud 
 89 år 
 

19. Inger Andersen   
 77 år 
 

26. Else Pedersen       
 84 år 
 

31. Marie Pedersen   
 92 år 

 

 

 

 

 

 

Februar 
 

14. Grethe Bertelsen 
 87 år 
 

14. Inge Trads 64 år 
 

17. Dorthea              
 Johanne Toft 95 år 
 

27. Ane Marie Duer   
 93 år 
 

27. Anna Marie Jensen 
 91 år 
 

28. Jenny                 
 Jensine Mathiasen 
 90 år 
 

 
 
 
 

Stort Tillykke 
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Juletræsfest med besøg af julemanden 
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Juletræsfest med besøg af julemanden 
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Aktiviteter på Lyngparken   

Januar 
 7. Banko i       
 Rottehullet 
 kl.14.00 
 

 8. Sang kl.10.00 
 

 9. Gudstjeneste     
 m/altergang      
 kl. 10.10 
 

21. Banko i            
 Rottehullet 
 kl.14.00 
 

21. Banko Vennerne 
 kl. 19.00 
 

23. Gudstjeneste 
 kl.10.10 
 

28. Dans kl.10.00 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Februar 
   
 4.  Banko i Rottehullet 
  kl.14.00 
 

 5.  Sang kl.10.00 
 

 6.  Gudstjeneste         
  m/ altergang   
 kl.10.10 
 

18. Banko i Rottehullet 
  kl.14.00 
 

18. Banko Vennerne  
 kl.19.00 
 

20. Gudstjeneste 
 kl.10.10 
 

25. Dans kl.10.00 
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Beboere vi mindes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Hanne Jessen 

 
Else Andersen afd. C 
 
Anne Christensen afd. C 
 
Gudrun Bohnensach 

Velkommen til 

nye beboere: 
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Julefrokost. 
Nu er det jul igen – nu det jul igen…. 

Vi har holdt julefrokost for alle beboere hvor 
ægtefællerne var inviteret med. Vi fik sild, 
varm leverpostej, frikadeller med rødkål, blod-
pølse, æbleflæsk og risalamande. Vi sluttede af 
med kaffe og småkager. Vennerne forærede en 
snaps til silden og de var også så søde at varte 
os alle op på bedste vis. Vi havde en rigtig hyg-
gelig dag. 
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Lucia optog med Sønder Alle’s Børnehave 
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Udflugt til Ribe 6. juni  

Dronningen på besøg. 
Vi blev inviteret ud på Varde kaserne da     

dronningen kom på besøg for at overrække en 
fane.                                                                    

Vi gik i samlet flok – godt hjulpet af FGU-elever 
– Der var en rigtig langt gåtur. Det småregnede 

men så fik alle bare et regnslag på. Der var     
ingen der var negative over det.                       

Dronningen gik meget tæt forbi os og vinkede.  

Det var en stor dag. 
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Udflugt til Ribe 6. juni  

Babyer på bordet.  
Så har vi igen haft besøg af nogle lækre babyer 

som trillede på bordene i Rottehullet. Det er 
noget, der kan få smilene frem i ansigtet.          

Vi håber, at de snart kommer igen. 
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Børnehaven Højgårdsparken. 
En dejlig flok børn fra Højgårdsparkens børne-
have har været forbi og sang skønne julesange. 
De sang og dansede sanglege. Det giver liv i 
Lyngparken at der kommer nogle børn. Skønt. 
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Børnekor fra Sct. Jacobi Skole 
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Efterårsfest den 30. okt. 
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Efterårsfest 
Den 30. oktober blev der afholdt efterårsfest, 

hvor der rigtigt blev hygget med underholdning 

og sang af Flemming Gammelholm. 
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Flemming Gammelholm får smilet frem! 


