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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
ved at henvende dig  til vores kasserer, på en af vores ”gå i byen 
aftener”, eller du kan overføre 100 kr. til konto 7840-1145160 
(Jyske  Bank) - Husk at angive kontingent, navn og adresse ,så 
vi ved hvem der skal på medlemslisten. 
Alle beboere er kontingentfrie medlemmer.
  
Foreningens midler stammer fra kontingenter, tilskud fra 
Silkeborg Kommune, sponsorer, annonceindtægter og gaver.
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 9. januar  
Henne med venner

Henne med venner har 
et bredt repertoire, som 
leveres veloplagt og med 
godt humør. Henne har 
sunget gennem en hel 
menneskealder, og hun 
holder meget af at synge 
pikante og morsomme 
viser. Har medvirket i 
Randers Revyen. Leif er 
altid god for en historie. 
Han synger de gode gamle 
viser, som vi husker fra vor barndom og ungdom. Han er også vores 
”savfører” og trommeslager. Ebbe har sunget og spillet guitar i over 50 år og 
har et alsidigt repertoire, med bl.a. gårdsangerviser.
Ivar spiller guitar og mundharpe, han synger de eftertænksomme og 
underfundige viser.



Tirsdag 4. februar  

Mañana Band
Guitarist og sanger Jan 
Blüthgen har i Mañana 
Band  samlet  et hold 
dygtige og engagerede 
musikere, der spiller 
den musik, de holder 
allermest af.

De spiller for at 
underholde og udsender 
gode vibrationer der, 
hvor de kommer frem. De 
spiller gamle sange, nye sange, smukke sange, grimme sange og egne 
sange – og glemte sange giver de nyt liv.
Mañana Band kaster sig med glubende appetit over både danske og 
udenlandske hits, nogle med fandenivoldsk attitude - andre med nænsom 
hånd og stor respekt for originalen.
Det er akustisk, passioneret og velspillet, plukket direkte fra stilken for at 
ende med den særlige mærkat, som Mañana Band giver sit repertoire.



Mandag 2. marts 
Bo Young

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

Gang efter gang imponerer 
Bo Young, når han med sit 
behagelige, imødekommen-
de væsen og dygtige 
sangstemme optræder med 
tophits som ’Rigtige Venner’, 
’Min Lille Solskinsø’, ’Tusinde 
Røde Roser’ og ikke desto 
mindre ’Tre Hvide Duer’.
Bo Young optræder altid på 
samme jordnære facon, som 
sin far. Altid kommer aftenens 
publikum i første række og 
Bo Young bevæger sig også 
rundt blandt pulikum med sin 
trådløse mikrofon og synger 
de gode sange.



Søndag 5. april kl. 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.



Tirsdag 12. maj  
 ”Opera  på Lysbro Torvet” 

med Mette Østergaard
Mette Østergaard  har gennem de 
sidste år sørget for at klassisk musik er 
kommet på mange Silkeborgenseres  
dagsorden. De sidste somre har der 
næsten hver fredag lydt operasang ud 
over torvet. 
Mange er stoppet undrende op – men 
er blevet  for at høre den imponerende   
kraftfulde sang der er kommet fra 
scenen.  
Mette Østergård vil sammen med en 
pianist byde på operahits, skotske og 
irske folkesange og andre populære 
sange, som Summertime og Over The 
Rainbow.



Onsdag 24. juni
Riverboat: Polles New Orleans Jazz Band

Som vanligt skal der lyde sprø-
de jazztoner  på Lysbro Pleje-
center når Riverboat skydes 
i gang .  Polle og hans New-
Orleans Jazzband vil sørge 
for der bliver ægte Riverboat 
stemning i cafeen på Lysbro 
Plejecenter.
Polles New Orleans Jazzband 
er ikke et kopiband, men seks 

gamle originaler i deres bedste alder.
Denne sekstet byder ind med et sprudlende humør på et stort repertoire 
af smittende New Orleans, Dixieland & traditionel jazz krydret med lidt 
jazzificerede danske melodier.
Bandet har deres hjerte i den glade fodvenlige traditionelle jazzmusik, 
hvilket giver sig udtryk i stor smittende spilleglæde. Tillige formår de, at 
få musikken langt ud over scenekanten.



Mandag d 3. august 
Ole Lindskov

Danmarks ”grand old’ man” 
Indenfor countrymusik, og 
dens historie, er på tur. 
Ole Lindskov, er efter ca. 50 
år med forskellige bands på 
landevejen uden band. 
Bevæbnet med et par gui-
tarer, et mindre anlæg, hele 
bandet rullet sammen og 
stoppet i en box, alt sam-
men behørigt styret med hård 
hånd af Oles gamle ven, og 

mangeårige Lys- og lydmand ” Mr. Jones”, John Knudsen. 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.



Torsdag 17. september
Generalforsamling og 
Revysangens genklang

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

www.blomstoggren.dk

R e v y s a n g e n s 
genklang består af 
Birgitte Antonius på 
sang og John Skou 
på klaver.
Revysangens gen-
klang er en tidsrejse 
med nedslag i den 
danske revysangs 
historie fra forskellige 
perioder og med nogle 
af de sange som har 
betydet mest for den 
danske revysangs 
udvikling. Der bliver 
fremført viser af bl.a 
Liva Weel, Dirch 
Passer, Elga Olga, 

Preben Uglebjerg, Marguerite Viby, Kirsten Walther og Lisbeth Dahl, 
og alt sammen kædet sammen af små anekdoter om sangene og 
det hele sat ind i en tidsmæssig billede fra den periode de er fra. 



Tirsdag 6. oktober
Lotte Risholt 

Et af de hyppigt optrædende navne på dansktoplisterne både på 
DR’s P5 og de lokale radioer rundt i landet er Lotte Riisholt. Hun er 
også særdeles flittig på koncertfronten.  

Gang efter gang indtager Lotte Riisholt førstepladsen på Dansktoppen. 
Lotte Riisholt blev nomineret ved hele 3 priser ved Dansktopprisen 2016 
– ’Årets Sangerinde’, ’Årets Album’ og ’Årets Hit’.  Hun vandt prisen for 
bedste hit. Hun er også i 2017 og 2018 nomineret  som bedste kvindelige 
solist, så nu er Lotte Riisholt endeligt anerkendt for sin position, som en 
af de store sangerinder indenfor dansktoppen i dag. 



Lysbros Venner skaber rammerne for  ”Byliv” på plejehjemmet.
Hver måned er der mulighed for at  beboerne kan have en  god ”gå i byen  
aften” i selskab med familie, venner og ældre fra området. 
Vi  sætter forskellige typer musikalsk underholdning sammen 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.

Venneforeningen blev stiftet i 1999 og vi har siden hver eneste måned haft en 
dejlig ”gå i byen ” aften på Lysbro Plejecenter.
Vi har mødt mange fantastiske søde mennesker, der har været med til at gøre 
vores arrangementer gode og  uforglemmelige. Vi har haft et væld af dejli-
ge mennesker til at underholde  mere end 80 forskellige grupper,solister eller 
bands har været  forbi.
Tak til alle der har medvirket til de mere end 20 år.



Mandag 9. november
Bamse Show m. René Jakobsen

Den professionelle sanger og musiker René 
Jakobsen har sammensat et vaskeægte 
Bamse Show med alle de kendte hits fra 
Bamses Venner – og ja, han ligner og lyder 
som Flemming ”Bamse” Jørgensen! Her 
er kendte hits som ”Vimmersvej”,  ”I en lille 
båd der gynger”, og mange flere kendte 
og mindre  kendte sange fra Bamses store 
repertoire.
René Jakobsen har i en lang årrække begejstret med sang, musik 
og underholdning til arrangementer over hele landet, og er bl.a. en 
populær entertainer i Ølgod på Bakken en stor del af sommerperioden. 
Gang på gang er Renés stemme blevet sammenlignet med Flemming 
”Bamse” Jørgensen, og mange opfordringer går på de kendte Bamse-
sange, når René er på scenen. Deraf kom idéen til at lave et Bamse 
Show, hvor Rene Jakobsen hylder Flemming ”Bamse” Jørgensen.



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 30 22 23 54, Betty Christensen 23 33 30 78, 

Norma Nordahl 60 83 15 20

Bank konto: 7840-1145160 CVR 29338



Tirsdag 8. december
Inge-Marie - Nostalgisk Jul

Inge-Marie Nielsens flotte, varme og klangfulde stemme, som mange 
husker fra populære Dræsinebanden, kan nu nydes i et flot program med 
skønne, nostalgiske danske julesalmer og julesange.
 
 Publikum kan synge med på eller blot nyde Inge-Maries fortolkninger af 
elskede toner som ”Der er noget i luften”, ”Julen har bragt velsignet bud”, 
”Skal vi klippe vore julehjerter sammen”, ”Du kære gamle julemand”, ”Jeg 
så julemanden kysse mor” og ”Juletræet med sin pynt”.
 
Naturligvis bliver der også genhør med at par af de mest elskede 
Dræsinebanden sange, ligesom Inge-Marie selvfølgelig synger sange 
fra Inge-Maries CD’er ”Inge-Marie synger Raquel Rastenni”, ”Inge-Marie 
synger Grete Klitgaard” og ”Inge-Marie synger Katy Bødtger”.



Venneforeningen har i det forløbne år modtaget bidrag 
fra følgende:

TUSIND  TAK

Lysbro Plejecenter
Silkeborg Kommune
Tonni og Kaj Munksøs Fond
Slagtermester Vilhelm Rasmusen 
og hustrus legat 
Arbejdernes Byggeforening
Blomst og Gren, Balle Bygade
Rema 1000, Balle Kirkevej
Lord Nelson, Østergade
Aaskov, Østergade
Vin og Vin, Østergade
feel home, Østergade
PhotoCare, Østergade
Madsens Frisørsalon, Østergade
Frk. Flora, Østergade
Smunck, Østergade
Inspiration, Østergade
Helms, Østergade 
Vibholm guld og sølv,Østergade
Danske Bank, Vestergade
Sparrekasen Kronjylland,Vestergade
Toft, Vestergade
Ørneapoteket, Vestergade
Only, Vestergade
Bestseller, Vestergade
Mørup, Vestergade
Jyske Bank, Vestergade
Synoptik, Vestergade
New Style Frisør, Vestergade
Marcus, Søndergade
Louis Nielsen, Søndergade
Smykke Shoppen, Søndergade
Søndergades Frisørsalon, Søndergade
Farstad Optik, Søndergade
Buksecompagniet
Thiele, Søndergade
Byens Fisk og Vildt, Søndergade
Daniela , Søndergade
Wienberg Guld og Sølv, Søndergade
Panorama, Skoletorvet
Heksekosten, Nygade
Tonny Jepsen, Nygade
Nyt Syn, Nygade

Brdr. D’s Vinhandel,Nygade
Silkemobil, Nygade
Boesens sy og stofhus, Nygade
Cafe Picasso, Tværgade
t.i.n.g. , Tværgade
Green House, Hostrupsgade
Svaneapoteket, Torvet
Christoffersen, Torvet
Bog og Ide, Torvet
Føtex, Torvet 
Hot’n Tot , Fredensgade
Klippekælderen, Vestre Allé
Kvickly, Søtorvet
Café Ewald, Papirfabrikken  
BDO Silkeborg, Papirfabrikken
Skomagerhuset, Borgergade
Simon Frisørsalon, Borgergade
Hjørnesalonen, Borgergade
Smøgen, Borgergade
Kirstens Blomster, Borgergade
Kyllinge Ekspress, Borgergade
Jyske Bank, Borgergade
Himmelbjerg Apotek, Nørrevænget
Jysk, Nørrevænget 
Føtex, Nørrevænget
Bygma, Nørrevænget
Silkeborg Stenhuggeri, Kastaniehøjvej
Grovvarecentret, Staghøjvej
Lynge Papir, Staghøjvej
Sakulna Massage & Afslapning, Gødvad Bakke 7
Redoffice, Lillehøjvej 2
Lindberg Træning og Massage, Herningvej 
Silkeborg Hundesalon, Herningvej
Effes Pizza og Grill, Vestre Ringvej 
Dit El-Center, Ørstedsvej 
Brdr. D’s Vinhandel,Navervej
Heros Hjemmebag, Grøndalsgaardsvej
Rema 1000, Funder Bygade
Fakta Padborgvej
Superbrugsen, Øster Bordingvej
Riverboat Jazzfestival
Silkeborg Jazzklub - Torvejazzen 


