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Lyngparkens venner 
Hjemmeside:  www.lyngparkensvenner.dk 

Redaktion:    Bjarne Bruun 

Mailadresse: bbruun@abbruun.dk 

Næste blad udkommer 10. juli 2018 

Deadline for levering af stof 20. juni 2018 

I værkstedet ved  Solsikken 

arbejdes der flittigt med at 

lave fuglehuse og foder-

brædder. 

Disse + mange flere er til 

salg! Støt et godt formål !

Kom og køb! 

Æblehaven og Hybenbo 
 

Vi ønsker beboerne VELKOMMEN HJEM. 
Alle beboerne flyttede hjem, efter et længere 
ophold på det tidligere hjertecenter, efter at 
der var flyttet skadedyr ind deres hjem. 
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Maj - Juni 

2018 

 

Familien Olesen  
Underholdte på bedste vis os alle 

med dejlig sang og skøn musik.  
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Fødselsdage på Lyngparken  

Maj 
3. maj 

Jenny Ormstrup    

Nielsen 96 år 

6. maj  

Jens Anthon         

Pedersen 83 år 

8. maj 

Eva Kristine           

Simonsen 79 år 

8. maj 

Holger Bengaard   

73 år 

16. maj 

Thomas Lund        

Pedersen 90 

år 

21. maj  

Torben Steen      

Hansen 73 år 

24. maj  

Klara Pedersen       
89 år 

Juni 
3. juni  

Gunnar Bang Jensen    

89 år 

5. juni  

Kurt Steinmejer        

Thorup 80 år 

7. juni 

Leo Juhl Christensen    

67 år 

17. juni 

Erna Kristiansen  

90 år 

20. juni 

Jens Peder Kristian     

Andreasen 82 år 

22. juni 

Johanne Jørgensen      

97 år 

27. juni  

Elin Munthe Lemming  
75 år 
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Carolinekoret. 
Der var masser af dejlig sang da det sto-
re Carolinekor med ca. 45 deltagere var på be-
søg. Vi glæder os til at de kommer igen til næ-



10 3 

  

Aktiviteter på Lyngparken   

Maj 
 1.  Banko Rottehullet  
      kl. 14.00 
 
2.  Sang kl. 10.00 
 
3.  Gudstjeneste m/ 
     altergang kl. 10.10 
 
14. Musikalsk  under- 
      holdning kl. 10 
 
15. Banko Rottehullet 
      kl. 14.00 
 
15. Banko vennerne  
      kl. 19.00 
 
17. Gudstjeneste     
      kl. 10.10 
 
29. Banko Rottehullet  
      kl. 14.00 
 
29. Dans kl.10.00 
 
31 Gudstjeneste m/ 
     altergang kl. 10.10 
 
 

Juni 
  5. Udflugt til Ribe  
      kl. 13.30 
   
 6. Udflugt til Ribe  
     kl. 13.30 
   
6 Sang kl. 10.00 
 
12. Banko Rottehullet 
      kl. 14.00 
 
19. Banko vennerne  
      kl. 19.00 
 
21. Gudstjeneste  
      kl. 10.10 
 
26. Banko Rottehullet 
      kl. 14.00 
 
28. Gudstjeneste m/ 
     altergang kl. 10.10 
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Beboere vi mindes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Esther Nielsen st. 31 
                            
 Jenny Nielsen st. 52 
                             
Tove Madsen st. 87 

 
Bjarne Madsen  
st. 25  
 

Velkommen til 

nye beboere: 
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Musikalsk underholdning 
Familien Olesen underholdte på bedste vis os alle med 
dejlig sang og skøn musik. Vi sang med så taget var 
ved at løfte sig. Vi vil snakke om den festlige stem-
ning meget længe. 
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En sang om forår som en af vores beboere  
Ove Højvang Jensen, har skrevet. 
 
Melodi: Danmarks største kor. 
 
En vintergæk bebuder vårens komme, 
og hyacinten spirer langsomt frem. 
Den lange vinter er nu næsten omme, 
så døren til et forår står på klem. 
 
For vinden er i vest, og man kan mærke 
en mildning nu, der smelter is og sne. 
Snart hører vi den allerførste lærke, 
og pilens lodne knopper for at se. 
 
Hør gæssene, de snakker med hinanden 
på vej til rugeplads i høje nord. 
Bag hegnet hører vi nu bondemanden 
i gang med at så frø og korn i jord. 
 
I tusindvis af frø og løg og knopper, 
nu alle kappes om at glæde os, 
og rundt omkring i haven skaden hopper 
for til sin rede finde kvist og mos. 
 
I læ for vind og på plads i solen 
der atter varmer og gør livet skønt. 
Forsytia nu blomster samt violen 
og ribsbusken står klædt i rødt og grønt. 
 
Vidunderligt, hvad ord kan bedre dække 
om tiden nu, med frodighed så stor, 
om fuglene i busk, i træ og hække 
har dannet Danmarks allerstørste kor. 
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Påskebrunch. 
Vi var alle samlet til Påskebrunch.  
Det var en rigtig hyggelig dag med rigtig go' 
mad. Der var hjemmebagte birkes, lækkert  
pålæg, lun røræg med pølser og dejlige  
pandekager. 
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