
Program for 
LYSBRO’s VENNER

2018

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 « 



Mandag 8. januar
Ked’li

Kedelig bliver det 
ikke når Ked’li giver 
nytårskoncert på 
Lysbro Plejecenter.
De 5 erfarne 
musikere har deres 
rødder i pop, rock 
og jazz.
De har et  kendt og 
anerkendt swing 
/ jazz repertoire 
– krydret med 
musikalske perler fra den danske sangskat.
De har lovet mange ”syng med sange” så stemmebåndene kan 
blive rørt.



Torsdag d. 8 februar
Bo Young

Evnerne til at synge Jodle Bir-
ges sange er heldigvis gået i 
arv til sønnen Bo Young, der 
de sidste 10 år har optrådt 
med et populært program med 
alle de bedste sange fra Jodle 
Birges enorme sang-katalog.
Bo Young begejstrer gang på 
gang, når han med sit ven-
lige, behagelige væsen, flotte 
stemme og store nærvær op-
træder med hits som Rigtige Venner, Tusind røde roser, Min lille sol-
skinsø og naturligvis Tre Hvide Duer.



Torsdag 8. marts 

John Mogensen Live.DK

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

Er du til fest, fællessang og dans? - Og er 
du vild med hitmageren John Mogensen
fra de glade 70’ere?
Så er JOHNMOGENSENLIVE.DK  lige 
noget for dig.
Forsangeren Karsten Noel  Loft har både 
John Mogensens look, stemme og karisma!

Pianisten Brian Thomsen rammer bare 
tangenterne helt i stilen.

De genskaber tilsammen den gode 
feststemning fra den gang. Som publikum 
til JOHNMOGENSENLIVE.DK bliver man 
derfor straks sendt tilbage til en farverig tid, 
hvor der både var ”fut i fejemøget” og ”noget 
galt i Danmark”.



Søndag 8. 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.

Silkeborg Smørre brød
-gourmet transportable

Bredhøjvej 5 · 8600 Silkeborg
Tlf. 81 61 14 55

bestil@silkeborgsmorrebrod.dk
www.silkeborgsmorrebrod.dk   

81611455 Visitkort.indd   2 27/10/2016   13.47



Torsdag 3. maj
Karsten Holm, Giro 413

I dette sangforedrag for-
tæller Karsten Holm  histo-
rien  om  den populære 
radioudsendelse og synger 
de sange, der blev bag-
grundsmusikken til de 
fleste menneskers historie 
og ikke mindst den varme 
søndagsmiddag - man kan 
næsten dufte flæskestegen 
og karbonaderne.

Fra udsendelsens start i 1950, hvor Gustav Winckler var den første 
med: ”I en robåd til Kina” - til nutiden, hvor Lars Lilholt og ”Kald det 
kærlighed” er et must næsten hver søndag.
Du får alle de gode gamle sange som f.eks. ”Tak er kun et fattigt ord” 
og ”Lille Sommerfugl” akkompagneret af Karsten Holms guitar samt 
medbragt backingmusik.



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.

Onsdag 27. juni
Riverboat: Polles New Orleans Jazz Band



 Torsdag 9. august
Vagabonderne

Det er sensommer og   Vagabonderne drager rundt til markeder, 
i dag gør de stop på Lysbro Plejecenter.
Vagabonderne vil servere gamle travere som Klunservalsen og 
Vagabondvalsen og selvfølgelig ”Jeg er ikke som de andre”.



Torsdag 20. september
Generalforsamling og 
Cabaret med Pottemageregnens 
Amatørteaterforening

Efter den ordinære generalforsamling tager Pottemageregnens 
Amatørteaterforeningen os med til:

Cabaret
Kom og vær med på et godt ”gå i byen ” arrangement, hvor 

der er 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 1. oktober
”Kim Larsen show”

Det er ikke Kim Larsen - Men det 
lyder helt som om!

Kom med på en rejse sammen med 
Anders Munch igennem Kim Larsens 
sangskat. Der kan lyttes, danses og 
synges med.

Anders Munch har begejstret 
publikum med sit Kim Larsen show 
nu i 20 år. Så glæd dig!

Du kender sikkert sange som Kvinde min, Om lidt bli’r her stille, 
Rabalderstrædet og alle de andre. Anders Munch tager dig med 
på en musikalsk rejse med de store klassikere fra Gasolin og Kim 
Larsen.



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

CarPeople Silkeborg
Verner Mortensen Automobiler A/S

Bavnehøjvej 21 
8600 Silkeborg

Telefon 8682 8222
Email: silkeborg@carpeople.dk

Unavngivet 1   1 20-11-2017   18:36:37

Lysbros Venner skaber rammerne for  ”Byliv” på plejehjem-
met.
Hver måned er der mulighed for at  beboerne kan have en  
god ”gå i byen  aften” i selskab med familie, venner og æl-
dre fra området. 
Vi  sætter forskellige typer musikalsk underholdning sam-
men så der er noget for de fleste.
Musik er med til at skabe gode relationer.
Musik åbner op for minder fra et langt liv.. 
Musikken er  med til at bringe smil frem 
– og lukke op for en god samtale. 
Alle er velkomne til Venneforeningens arrangementer.



Torsdag 1. november
Ole Lindskov

Bevæbnet med et par 
guitarer, et mindre 
anlæg, hele bandet rullet 
sammen og stoppet 
i en box, alt sammen 
behørigt styret med hård 
hånd af Oles gamle ven, 
og mangeårige Lys- og 
lydmand ” Mr. Jones”, 
John Knudsen.
. 
Repertoiret er rettet mod 
de der kunne tænke sig 
et par timer i selskab med 
en særdeles engageret 
Countrysanger, der ikke 
er bange for følelser.

Komponist, og ikke mindst ”storytelleren” Ole Lindskov har i mange år 
været dybt engageret i den traditionelle countrymusik, har skrevet og 
indspillet utallige sange, optrådt næsten overalt, for mange tusinde 
mennesker, men altid med sit faste band.



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 3. december
Arne & André Lundemann Juleshow

2 juleglade Lundemænner 
har pakket kanen med 
et festligt juleprogram, der 
både inkluderer julesange og 
almindeligt repertoire.

Med far Arnes joviale råstyrke 
og vaskeægte folkelighed og 
Andrés fløjlsbløde crooner-
stemme kommer man vidt 
omkring: Her er kendte julesange, som publikum med garanti kan 
nynne og synge med på.

Arne giver lidt toner fra Nøddebo Præstegaard og André giver en 
stemningsfuld udgave af White Christmas. Otto Leisner, der har 
skrevet den danske tekst til Bjældeklang får en helt speciel hyldest.  

En musikalsk mandelgave bliver det også til - det forlyder, at Arne 
og André just nu overvejer mandelgavens indhold: Skal det være 
toner fra Dansktoppen, Aage Stentoft, Kai Normann, My Fair Lady, 
Sommer i Tyrol eller andre kendte operette sange eller måske et 
sømandspotpourri?
 
Nå ja, det er blevet så moderne med flere mandelgaver, så mon ikke 
de 2 Lundemænner benytter sig af det, så ingen bliver snydt!.

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
Vin og vin, Østergade
feel home, Østergade
PhotoCare, Østergade
Madsens Frisørsalon, Østergade
Dansk Papirvare, Østergade
Frk. Flora, Østergade
Inspiration, Østergade
Vibholm guld og sølv, Østergade
Boye, Vestergade
Mr Silkeborg, Vestergade
Toft, Vestergade
Ørneapoteket, Vestergade
Mørup, Vestergade
Jyske Bank, Vestergade
Synoptik, Vestergade
New Style Frisør, Vestergade
Louis Nielsen, Søndergade
Smykke Shoppen, Søndergade
Farstad Optik, Søndergade
Femilet, Søndergade
Thiele, Søndergade
Byens Fisk og Vildt, Søndergade
St. Michaelsberg, Søndergade
SBC Shoppen, Søndergade
Pjevs, Søndergade
Heksekosten, Nygade
Zorba, Nygade
Nyt Syn, Nygade
Fleur, Nygade
Brdr. D’s Vinhandel, Nygade

Silkemobil, Nygade
Pindhus, Nygade
røntoft-hansen interiør, Nygade
Boesens sy og stofhus, Nygade
Cafe Picasso, Tværgade
t.i.n.g., Tværgade
Green House, Hostrupsgade
Classique, Skoletorvet
Svaneapoteket, Torvet
Christoffersen, Torvet
Bog og Ide, Torvet
Elkær Lingeri, Torvet
Føtex, Torvet
Kvickly, Søtorvet
Skomagerhuset, Borgergade
Simon Frisørsalon, Borgergade
Himmelbjerg Apotek, Borgergade
Hjørnesalonen, Borgergade
Smøgen, Borgergade
Kirstens Blomster, Borgergade
Kyllinge Ekspress, Borgergade
Jyske Bank, Borgergade
Lisell, Viborgvej
Jysk, Nørrevænget
Hot’n Tot, Fredensgade
Silkeborg Hundesalon, Herningvej
Perronteateret, Lysbroparken
Silkeborg Stenhuggeri, Kastaniehøjvej
Grovvarecentret, Staghøjvej
Silvan, Bredhøjvej
Silkeborg Smørrebrød, Bredhøjvej
Fakta, Padborgvej
Jysk Musikteater, Papirfabrikken
Brdr. D’s Vinhandel, Navervej
Super Brugsen, Østerbording


