
Program for 

Lysbro’s Venner
2015

Alle arrangementer foregår på 

Lysbro Plejecenter 
Kl. 19.00 til ca. 21.30



Kære medlem af Lysbro’s Venner
Du har nu det seneste program fra Lysbro’s Venner i hånden.
Som du kan se byder vi på god fornøjelig underholdning 
for Lysbro Plejecenters beboere, deres pårørende, venner og 
medlemmer af foreningen og alle som har lyst til en glad 
aften.
Vi vil med foreningens arrangementer give beboerne mulighed 
for at »gå i byen« på plejehjemmet.
Derfor omdanner vi hver måned cafeen på plejecenteret til et 

» GÅ I BYEN STED « 

Det vil sige et sted hvor der er god underholdning, hvor der 
kan købes kaffe, brød, øl og vand. Et sted hvor man hygger 
sig med hinanden hvad enten man kommer som beboer 
eller gæst udefra.
Det er såvel beboere på plejehjemmet, folk fra området og 
fra hele kommunen, der kommer til disse arrangementer.
Lysbro’s Venner byder dig velkommen til at deltage i vores 
arrangementer.
Du kan blive medlem af foreningen for blot 75 kr. pr. år 
Vi opfordrer alle sympatisører til at blive medlem.
Alle beboere er kontingent og entrefri medlemmer.  
Foreningens midler stammer fra kontingenter, tilskud fra 
Silkeborg Kommune, sponsorer, annonceindtægter, gaver 
og entre indtægter fra få  arrangementer.
Vi opfordrer dig til at bruge de annoncører og handlende 
som støtter Lysbro’s Venner, så de stadig vil være med til at 
støtte Lysbro’s Venner i at arrangere disse 

» GÅ I BYEN AFTENER « 



OK Plus+ Lysbro
Vestre ringvej 24

Åbent: Mandag til fredag 6:00 – 22:00
Lørdag til søndag  7:00 – 22:00

Torsdag 8. januar
Rosenorkesteret 

Rosenorkesteret,  består af spilleglade pensionister og seniorer. De 
fylder angiveligt enhver forsamling med glæde og god musikalsk 
underholdning, der fører tilhørerne rundt i et hav af gode musikalske 
oplevelser. Fra vals til viser.



8680 3088
maf@maf-silkeborg.dk
www.maf-silkeborg.dk

Tietgensvej 30 Tlf. 86 80 30 88
WWW.MAF-SILKEBORG.DK

Tirsdag 3. februar
Madammerne

Madammerne består af 3 
glade piger der har fundet 
sammen om at spille og 
synge god dansk musik.

 Deres stille og meget 
musikalske måde at for-
tolke de gamle sange 
og viser, rører et modent 
publikum.

Madammerne har bl.a. deres rødder i Silkeborg Motetkor, og de 
spiller på klaver, bas og violin. 



Kragelund El A/S
Balle Bygade 28 · 8600 Silkeborg
Tlf. 86 86 71 32 · Fax 87 24 70 40

Vi er hurtige at komme 
i kontakt med. . .

- for vi er tæt på kunderne...

Tirsdag 3. marts
Liva Weel Tribute

Denne aften bliver en helt speciel aften hvor Liva Weels sange 
genfortolkes af den fantastisk dygtig sangerinde Signe Juul.
Nicolas Kock har arrangeret denne tribute til Liva, og som har 
rørt mange dybt.
Det er næsten som at være tilbage for at høre og fornemme den 
stemning der var dengang.
Entre:  50 kr



Tlf. 86 82 52 36  .  martin@til-aps.dk  .  www.til-aps.dk

Mandag 13. april
Klitdrengene

Derude hvor stormen 
suser, har Klitdrengene 
mødtes i mange år for 
at give fiskere og andet 
godtfolk gode oplevelser. 
De synger bl.a. om 
hverdagen ved havet ,hvor 
de barske vinde blæser. 
Man kommer til at tænke 
på Fisker Thomas og 
Tørfisk når dette orkester 
spiller.
Vi glæder os til stormfuld 
underholdning.



Tirsdag 12. maj
Henne med Venner

 
Vi får besøg af 4 festlige vise sangere, der vil underholde med en 
stor buket af viser, nye som gamle , alle udført med et smil og godt 
humør. Der vil også blive mulighed for at synge med. 
Kom og få en rigtig hyggelig aften.



Torsdag 25. juni
Riverboat: All-time Jazz Band

Et glad jazz orkester, der spiller traditionel jazz og swingmusik i et 
tempo og på et lydniveau, så publikum nyder at være tilstede.
De har også nogle af de gamle danske »travere« som: Gå med i 
Lunden, på programmet.       Entre:  50 kr

FUNDERHOLME SMEDIE A/S
 
Funderholmevej 8-10 • Silkeborg
Stålkonstruktioner
Smedejernsporte & -låger med og uden 
automatik 
Speciale: Smedejernstrapper og -gelændere
 

Henrik Bak Thygesen 
mobil 2371 5384 
Tlf.:8682 5892 Fax 8680 4634 



 Tirsdag 4. august
Countrymusikfestival: Bibbi og Sniff

Bibbi og Snif er en varm far og datter 
countryduo. Bibbi er, ikke uden 
grund, tit blevet sammenlignet med 
countrylegenden Dolly Parton.

Snif har haft 40-års jubilæum som 
musiker og er sammen  med  sin 
kone  medarrangør af SCC Country 
festival i Silkeborg. 

Bibbi er dermed vokset op 
med country  i ørerne og med 
sine forældre som musikalske 
sparringspartnere.



Torsdag 17. september
Generalforsamling og 
Cabaret med Pottemageregnens 
Amatørteaterforening

Efter den ordinære generalforsamling tager Pottemageregnens 
Amatørteaterforeningen os med til:

Cabaret

Støt de annoncører der støtter Lysbros Venner.
Det er dejligt at I er med til at gøre det muligt at kom-

me »i byen« til en glad aften på Lysbro Plejecenter.



 Torsdag 8. oktober
Lotte Riisholt

Lotte er  en professionel 
sangerinde  der er kendt fra 
radio og tv-shows, bl.a. på 
TV Charlie. 
Hun hitter ofte på Dansktop-
pen og dette er ikke uden 
grund.  Lotte Riisholt har et 
stort repertoire både dansk 
og internationalt, som tilpas-
ses ethvert arrangement – 
stort som småt. 
Der er altid god stemning og 
fest, når Lotte Riisholt er på 
scenen. Alt bliver fremført 
med smil, charme og højt 
humør.’’



Lysbros Venner
 
er med till at skabe »Byliv« på Lysbro  Plejecenter.
Vi  byder på Riverboat Jazzfestival på Country Musik Festival.
Vi byder på Folkemusik, og popmusik.
Hermed bliver det muligt for Plejecenterets beboere stadig at 
være en del af »Bylivet« i Silkeborg.

Dette ikke mindst fordi der kommer mange gæster fra byen for 
at være med till at skabe den gode stemning.

Alle er velkomne til Venneforeningens arrangementer

Fodterapi Silkeborg

Klinik for fodterapi v. Rikke Eriksen
Aabenraavej 9, 8600 Silkeborg

Tlf. 20 920 921 
www.fodterapisilkeborg.dk

Støttebeløb til Lysbros Venner kan indsættes på:
Konto nummer 7840 – 1145160 ( Jyske Bank)



Mandag 9. november
De små synger

 

Aage Henriksen og Jens Sivebæk, har leget med musik i mange år 
hver for sig. 

Det er ikke nogen tilfældighed at de kaldes De Små Synger, de er 
tilsammen kun 3,20 m høje fordelt på 2 x 1,60 m.

De Små Synger, har et repertoire som spænder over danske, irske, 
engelske og amerikanske sange, både nyere og helt gamle. Der er 
både rolige numre og nogle med fut i.



Kender du nogen som kunne have glæde 
af at komme til vores arrangementer?
Kender du nogen der sidder derhjemme, som kunne tænke sig en 
glad aften på Lysbro Plejecenter - men som ikke er i stand til selv 
at komme frem - så kontakt Nina på telefon 86810201 og vi kan 
muligvis finde en kørselsordning.

Silkeborg kommune bakker op om vores arrangementer idet de er 
med til at give mulighed for at blive hentet på hjem adressen - og kørt 
retur igen for et beskedent beløb. Man skal dog være i stand til selv 
at komme ind og ud af taxaen.

Med denne taxa-ordning kan mange få glæde af vores arbejde i 
Venneforeningen.



Mandag 7. december
Karin Paaskesen

Julen har mange tradi-
tioner. 
At Karin Paaskesen 
synger julen ind på 
Lysbro Plejecenter er 
en af dem. 
Karin Paaskesen 
kommer på Lysbro 
Plejecenter 
sammen med den 
dygtige pianist Ole 
Hermansen. 

Karin vil tage os med på tur i julens dejlige sange, så julen efter alle 
traditioner bliver sunget godt ind.
Karin kommer med en glød og et engagement der får julens glade 
budskab til at gå lige i hjertet.

Formand Nina Bardram, 86810201, email: nina@lysaa.dk
Kasserer Anny Mehlsen, Lyngsøvej 31, 8600 Silkeborg, tlf 30934702
Hans Christian Pedersen 86828787, Betty Christensen 86811073, 

Norma Nordahl 86800818



Venneforeningen har i det forløbne år modtaget bidrag 
fra følgende:

TUSIND  TAK

Lysbro Plejecenter
Silkeborg Kommune
Arbejdernes Byggeforening
ForGlemMigEj, Lyngbygade
Lord Nelson, Østergade
Aaskov, Østergade
PhotoCare, Østergade
Botex, Østergade
Madsens Frisørsalon, Østergade
Dansk Papirvare, Østergade
Frk. Flora, Østergade
Metropol. Østergade
Ørneapoteket, Vestergade
Mørup, Vestergade
Jyske Bank, Vestergade
Bestseller, Vestergade
Vinspecialisten, Vestergade
Louise Nielsen, Vestergade
Optikhuset, Vestergade
Askepot, Vestergade
Quint, Vestergade
Nex Style, Vestergade
Uno, Vestergade
Profil Optik, Vestergade
Frisørsalon nr. 1, Søndergade
Smykke Shoppen, Søndergade
Farstad Optik, Søndergade
Noa Noa, Søndergade
Thiele, Søndergade
Byens Osteri, Søndergade
Byens Fisk og Vildt, Søndergade
Profil Optik, Søndergade
Tonny Jepsen, Nygade
Piaf Vinhandel, Nygade
Heksekosten, Nygade

Salon Sylvia, Nygade
Nyt Syn, Nygade
Pindhus, Nygade
Josefine Lë, Nygade
Boesens sy og stofhus, Nygade
Ønskegarn, Nygade
t.i.n.g. , Tværgade
Poul M, Tværgade 
Freja Skind, Tværgade
Ilvig, Tværgade
Green House, Hostrupsgade
Salon Thomasberg, Hostrupsgade
Bog og Ide, Torvet
Svaneapoteket, Torvet
Christoffersen, Torvet
Le Gâteau, Torvet
Byens Nøgleservice, Torvet
Kvickly, Søtorvet
Skomagerhuset, Borgergade
Himmelbjerg Apotek, Borgergade
Hjørnesalonen, Borgergade
Smøgen, Borgergade
John Poulsen  El, Borgergade
Kyllinge ekspress, Borgergade
Borgergades Frisør salon
Lisell, Viborgvej
Jysk, Nørrevænget
Føtex, Nørrevænget og Torvet 
Gi’ Den Gas Palads, Herningvej
Perronteateret, Herning 
Silkeborg Hundesalon, Herningvej
Lynge Papir Staghøjvej
Grovvarecenteret, Staghøjvej
Fodterapi, Aabenraavej
QNUZ, Kjellerup


