
Program for 

Lysbro’s Venner
2017

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 100 kr. pr. år 
Vi opfordrer alle til at blive medlem.
Alle beboere er kontingentfrie 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 « 



Torsdag d 12. januar
Fars to Grise  

Fars to grise består af Else 
Pihl på harmonika og sang 
, og Karen Lund på violin, 
ukulele, guitar og sang.
  
De leverer en ” blandet fars” 
af sprøde toner og knasende 
krøllerier i den traditionelle 
og utraditionelle stil.
Der venter en musikalsk 
rundrejse med nye nordiske 
og gamle irske folketoner, 
Balkan, Country, viser, ballader, fællessang, kort sagt - gamle travere 
i nye sko, krydret med fortællinger.



Torsdag d. 9 februar
JohnMogensenlive.dk

”Er du til fest, fællessang og 
dans? - Og er du vild med 
hitmageren John Mogen-
sen fra de glade 70’ere?
Så er 
JOHNMOGENSENLIVE.DK 
lige noget for dig. 

Forsangeren har både John 
Mogensens look, stemme 
og karisma! – og bandet er 
en fl ok særdeles solide mu-
sikere. De genskaber tilsam-
men den gode feststemning fra dengang, og som publikum til JOHNMO-
GENSENLIVE.DK bliver man derfor straks sendt tilbage til en farverig 
tid, hvor der både var ”fut i fejemøget” og ”noget galt i Danmark”.



Mandag 6. marts 

2 X Rasmussen   

»Bydrengene« er Sten & Kai Rasmussen, som begge er født i Ry
og stadig bor i byen. I 1962 begyndte de at spille sammen - så
holdt de en pause på 50 år og er nu begyndt at spille og synge
sammen igen. Om fredagen synger de begge i Ry Seniorkor.
Deres repertoire består af sange fra halvtredserne og op til
halvfjerdserne - danske og udenlandske, fra Ib Schønberg over
The Beatles til Kim Larsen.

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



Søndag 2. april 14:30
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.

Kom og vær med på et godt ”gå i byen ” arrangement, hvor 
der der plads og rum for alle der vil have en hyggelig aften. 

Benyt dig af Lysbros Venners gode underholdning.
Der er mulighed for en svingom. 

Der er fri adgang, men vi anbefaler et medlemskab for 
bare 100 kr. 

Beboere er kontingentfrie.



Mandag 8. 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.



Onsdag 21. juni
Riverboat: Polles New Orleans Jazz Band

Polle’s New Orleans Jazz Band spiller glad jazz med stor indlevelse
og erfaring, hvor musikken når langt ud over scenekanten.
De seks musikere byder på et stort repertoire af smittende New
Orleans- og Dixieland jazz med altid sprudlende humør.

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 8. 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 21. 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 12. oktober
Schiøtte og Bøjlesen

”En kort en lang, fortælling og sang”.
”Schiøtte og Bøjlesen”  vil underholde med musik, sange  og korte 
humoristiske genkendelige fortællinger om livet, spille op til fælles-
sange og inddrage publikum undervejs. 



Lysbros Venner
 
er med til at skabe »Byliv« på Lysbro  Plejecenter.
Vi  byder på Riverboat Jazzfestival, Country Musik Festi-
val,  folkemusik og popmusik.
Hermed bliver det muligt for Plejecenterets beboere sta-
dig at være en del af »Bylivet« i Silkeborg.

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

Alle er velkomne til Venneforeningens arrangementer

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

Massage & Afslapning

Gødvad Bakke 7
DK-8600 Silkeborg
Tlf. +45 53 88 82 99 

sakulnamassage@gmail.com
www.sakulna-massage.dk

CVR-nr. 37460737

Sakulna - visitkort-1.indd   1 11/05/2016   09.15



Mandag 13. november
Den Tunge Trio

 
Den tunge trio består af nogle erfarne musikanter, der har vanskeligt 
ved at være alvorlige i længere tid. 
De har før i tiden spillet landet tyndt i masser af sammenhænge.

Repertoiret er nogle af det mest kendte jazz klassikere. 
Ud over det spilles evergreens, fra feks. Kaj Normann Andersen, 
John Mogensen, Otto Brandenburg, Beatles, Creedence, Clapton, 
og meget andet.



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 24 64 33 39 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.

Formand Nina Bardram, 24 64 33 39, email: nina@lysaa.dk
Kasserer Anny Mehlsen, Lyngsøvej 31, 8600 Silkeborg, tlf 30 93 47 02
Hans Christian Pedersen 86 82 87 87, Betty Christensen 23 33 30 78, 

Norma Nordahl 60 83 15 20



Mandag 4. december
Lotte Riisholt

Lotte har fl ere gange været på TV Charlie og andre TV-stationer, hun har deltaget 
på Dansktop-festivallen i Hedensted og sunget på Bakkens friluftscene.
Lotte   modtog i 2016 en pris for det bedste dansktophit  i Boxen i Herning.
Er ofte på dansktoppen og bliver tit spillet på P5. Lotte vil med charme og højt hu-
mør  synge julen ind i vore hjerter.

Balle Bygade 2 - 8600 Silkeborg
Email: butik@blomstoggren.dk - Tlf.: 21 35 00 70

www.blomstoggren.dk



Venneforeningen har i det forløbne år modtaget bidrag 
fra følgende:

TUSIND  TAK

Lysbro Plejecenter
Silkeborg Kommune
Arbejdernes Byggeforening
Blomst og Gren, Balle Bygade
Lord Nelson, Østergade
Aaskov, Østergade
PhotoCare, Østergade
Madsens Frisørsalon, Østergade
Dansk Papirvare, Østergade
Frk. Flora, Østergade
Inspiration, Østergade
Garnlageret, Østergade
Boye, Vestergade
Toft, Vestergade
Ørneapoteket, Vestergade
Mørup, Vestergade
Jyske Bank, Vestergade
Bestseller, Vestergade
Vinspecialisten, Vestergade
Profil Optik, Vestergade
New Style Frisør, Vestergade
Frisørsalon nr. 1, Søndergade
Louis Nielsen, Søndergade
Smykke Shoppen, Søndergade
Farstad Optik, Søndergade
Thiele, Søndergade
Byens Fisk og Vildt, Søndergade
Profil Optik, Søndergade
Zorba, Nygade
Heksekosten, Nygade
Nyt Syn, Nygade
Fleur, Nygade

Silkemobil, Nygade
Pindhus, Nygade
Boesens sy og stofhus, Nygade
Brdr D’s Vinhandel, Nygade
Landmad, Nygade
Cafe Picasso, Tværgade
t.i.n.g. , Tværgade
Green House, Hostrupsgade
Classique, Skoletorvet
Svaneapoteket, Torvet
Christoffersen, Torvet
Le Gâteau, Torvet
Føtex, Torvet
Kvickly, Søtorvet
Skomagerhuset, Borgergade
Himmelbjerg Apotek, Borgergade
Hjørnesalonen, Borgergade
Smøgen, Borgergade
Kirstens Blomster, Borgergade
Kyllinge Ekspress, Borgergade
Lisell, Viborgvej
Jysk, Nørrevænget
Føtex, Nørrevænget
Hot’n Tot , Fredensgade
Silkeborg Hundesalon, Herningvej
Folkesparekassen, Herningvej
Perronteateret, Lysbroparken
Silkeborg Stenhuggeri, Kastaniehøjvej
Grovvarecentret, Staghøjvej
Cafe Ewald, Papirfabrikken
Cafe Kik, Papirfabrikken


