
 

              Redaktør:  Karna Wærn Johansen, Søparken 54            mobil 2848 1164                

 
April 2022 

Velkommen til nye beboere 

Nyt fra bestyrelsen:  

Bestyrelsen har ikke afholdt møder i 1. kvartal 2022.  

Utætte vinduer:  AAB har afholdt møder for beboerne i garagen ved vaskeriet i Søparken 

vedr. utætte vinduer – primært i lejemål med 1. sal.  

Referat/orientering fra møderne blev lagt på fb-gruppen Søparken-Højgårdsparken. 

Bo trygt: 21. marts var der Bo trygt møde i garagen ved vaskeriet i Søparken, hvor 

forebyggelsesekspert Jørn Iversen kom med tips og ideer til at forebygge indbrud. De findes 

også på botrygt.dk  

Jørn Iversen opfordrede til at melde sig til nabohjælp, da man her kan få mange gode 

orienteringer og oplysninger. Find app på App Store på telefonen og tilmeld dig.  

Genhusning: Renovering af næste etape Skolebakken/Abildvej er gået i gang og beboerne 

er blevet genhuset – vi har modtaget en familie. 

Sommertid: vi er gået til sommertid og vimplerne er kommet op i flagstængerne. Hvis du 

har brug for af sætte flag op, kan du låne et ved at kontakte Ulla eller Ole (se nummer sidst i 

Park-nyt) 

Socialt samvær i Afd. 17 

    Fælles gåture starter igen onsdag aften d. 27. april kl. 18.30. 

 

 AFLYST -  I år vil vi prøve noget nyt – holde Sct. Hans Aften i afd. 17 d. 23. juni med 

grill, lille bål og båltale samt is til børnene. Her kan vi ønske hinanden god sommer. 

                                     



 

              Redaktør:  Karna Wærn Johansen, Søparken 54            mobil 2848 1164                

  Grillfest holder vi igen i år. Det sker lørdag d. 27. august. Indbydelse kommer 

senere. 

  Vores loppemarked blev aflyst i 2021, men vi prøver igen i år. Det sker 3. 

september. Indbydelse kommer senere.  

 Julehygge laver vi igen, for det var rigtig hyggeligt sidste år. Det sker lørdag d. 19. 

november. Indbydelse kommer senere 

Andre orienteringer: 

Har du ønsker eller ideer til, hvad der skal ske i vores afdeling, så kontakt et 

bestyrelsesmedlem, og vi kigger på det. 

Har du ros eller ris til dette info-blad, er du velkommen til at kontakte redaktøren eller et 

bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsen består af følgende: 

Ulla Hald tlf. 2783 9794, Ole Viborg tlf. 2246 1996, Karna W. Johansen tlf. 2848 1164, 

Kirsten Egeskov tlf. 5194 1613, Asta Clausen tlf. 2083 4773 og suppleant Edle Jensen tlf. 

6120 9543 

På hjemmesiden www.aabvarde.dk/afdelinger/0117 kan du læse om vores afdeling. 

Vores facebook-gruppe hedder Søparken og Højgårdsparken AAB Varde afd. 17 

I ønskes alle en rigtig god påske 

 

http://www.aabvarde.dk/afdelinger/0117

