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Udgives af: 

Lyngparkens venner 
Hjemmeside:  www.lyngparkensvenner.dk 

Redaktion:    Bjarne Bruun 

Mailadresse: bbruun@abbruun.dk 

Næste blad udkommer 10 maj. 2019 

Deadline for levering af stof 20. april 2018 

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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marts. -  april 

2019 

 

                   Juletræsfest. 
Vi har traditionen tro holdt juletræs-
fest den 29. december. Det var bebo-
ernes børnebørn og oldebørn samt 
personalets børn og børnebørn. Vi fik 
besøg af julemanden som dansede 
omkring juletræet med børnene og 
derefter fik alle børn en julegodtepose 
+ sodavand. Alle de voksne fik kaffe 
og kage mens de lyttede til dejlig jule-
musik og så på alle børnene. Vi var 
omkring 140 som deltog i festlighe-
derne. Det er en eftermiddag som alle 
ser hen til med glæde. Vi takker Lyng 
Parkens venner for et dejligt arrange-
ment. 



2 

 

Fødselsdage på Lyngparken  

Marts 
 3.   Marianne Jørgensen  

       61 år 

 5.   Tove Jørgensen  

 84 år 

 6.   Dagny Andersen  

 86 år 

 9.   Henry Riber  

 86 år 

27.  Magny Jensen  

 78 år 

28.  Hans Peter Holm  

 94 år 

28.  Hartvig Pedersen  

 78 år 

30.  Anna Lise Jensen  

 93 år 

30.  Anton Chrestensen  

 68 år  

 

 

 

 

 

April 
 3.  Gerda Madsen  

 79 år 

 8.  Esther Nielsen  

 99 år 

 

Stort Tillykke 
til  alle!  
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            Demensvenlig indretning 
I løbet af de næste par måneder vil Lyngparken 
få et tiltrængt nyt udseende indenfor. Huset 
bliver delt lidt mere op som det ikke virker så 
uoverskueligt. Der bliver sat flytbare vægge op 
så der bliver små hyggekroge. Det vil rode lidt 
mens det står på, men det skal være skidt in-
den det bliver godt. Vi glæder os alle til at se 
vores nye Lyngparken. 

 
 
Den måned, der er døbt april, 

har gerne bragt os glæde, 

skønt regn og hagl og solens 

smil 

maa slaas om tronens sæde, 

den har bare gjort sin pligt, 

for skal aaret tegne rigt, 

maa det bringe ligeligt 

af solskinsvejr og væde. 

 
Naturen faar fornyet liv 
paa engen og langs bækken,  
og mellem mosens ranke siv 
begynder frøens kvækken,  
jorden, som en vinterdag 
knugedes af frostens tag, 
frygtede sit nederlag, 
men slap endda med skræk-
ken. 
 
 

 
 
 
Nu vaagner baade markens 
muld 
og bøgetræets stamme, 
der kommer nye andekuld 
paa aaer og i damme, 
allehaande fuglepar 
næbbes og gør reden klar,  
selv den gamle uglefar 
er blevet fyr og flamme. 
 
Det lyser fra hver grøftekant 
af friske, grønne blade, 
og hanen galer højst galant 
bag bondemandens lade, 
staldens røde malkekøer 
brøler op i godt humør, 
kun de trinde grisesøer 
er nærmest ligeglade. 

April 
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Aktiviteter på Lyngparken   

Marts 
5.   Banko Rottehullet          
  kl. 14.00 

6.  Sang                               
   kl. 10.00 

7.  Gudstjeneste         
  m/ altergang         
  kl. 10.10 

15. Pasgaard tøj         
  kl. 10.00 

16. Lam på besøg      
  kl. 10.00 

19. Banko Rottehullet 
  kl. 14.00 

19. Banko vennerne  
  kl. 19.00 

21. Gudstjeneste       
  kl. 10.10 

26. Dans                    
  kl. 10.00 

28. Carolinekoret   
  kl.10.00 

 
 
 
 
 

April 
 2.   Banko Rottehullet 
 kl. 14.00 

 3. Sang                    
 kl. 10.00 

 4. Gudstjeneste     
 m/altergang            
 kl. 10.10 

11. Musikalsk           
 underholdning 
 kl.14.00 

16. Banko Rottehullet 
 kl.14.00 

16.  Banko vennerne 
 kl. 19.00 

17.  Påskebrunch 
 kl.11.00 

30. Dans           
 kl.10.00 

30.  Banko Rottehullet 
 kl.14.00 
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Beboere vi mindes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Klara Jørgensen  
stue 42 
 

Ella Aabak  
stue 43  

 

Hartvig Pedersen  
stue 44 
 

Hans Peter Holm  
stue 52 
 

Grete Bertelsen  
stue 66 
 

Anna Lise Jensen  
stue 74 
 

Ingrid og Peter Nielsen 
stue 85 
 

Emil Friis  
stue 87 

Jenny Nielsen  
stue 52 
 
Viggo Nielsen  
stue 66 
 
Tove Madsen  
stue 87 
 
Gunnar Michael Andersen 
stue 44 

Velkommen til 

nye beboere: 
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Bofællesskabet  
har haft besøg af 3 uimodståeliges  

hundehvalpe. 

Pia Larsen fra Alslev var forbi med sine 3 hun-
dehvalpe på 7 uger. 

Hvalpene bragte meget glæde ved beboere og 
pårørende. Hvalpene var ikke til at stå for. De 
fik lov at lege på gulvet, ligge i skødet og kom-
me op i sengen til de borger der ikke var oppe. 
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Udflugt til Ribe 5. juni  

Udflugt til Ribe 6. juni  

 

Juletræsfesten 
Der blev rigtig hygget til juletræsfesten— 

det gjaldt både store og små- 
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Udflugt til Ribe 6. juni  
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                            Små lam 
Den 16. marts får vi besøg af nogle små lam. 
De små lam er blevet flasket op med flaske og 
er derfor vant til at være i menneske kontakt. 
Det bliver dejligt at kunne nusse og kæle med 
de små bløde lam. Det er en elev, Heidi, som 
arbejder på Lyngparken, og hendes mor som 
har tilbudt at komme på besøg med deres dyr. 
Det var også dem som var på besøg med shet-
landsponyen Bonni. Vi siger tusind tak fordi at 
de vil bruge deres fritid på at give os den ople-
velse. 
 

                              Sygdom 
Rigtig mange har været ramt af sygdom. De 
fleste er ved at være på højkant igen. Det har 
været en drøj tid hvor beboerne i nogle dage 
kun var inde i deres egne lejligheder. Det er 
rart igen at høre deres stemmer ude ved bor-
dene og på gangene. 


