
Det sker i forsamlingshuset 
*) Onsdag den 3. oktober 2018 

Fællesspisning i Forsamlingshuset. Menu: Stegt flæsk m/ persillesovs. 

BANKO Torsdag den 8. november 2018 kl. 19. 

Overskuddet går til forsamlingshusets vedligehold og aktiviteter.  

*) Onsdag den 28. november 2018 

Fællesspisning i Forsamlingshuset.  Menuen er traditionel julemad  

*) Onsdag den 16. januar 2019 

Fællesspisning i Forsamlingshuset. 

Lørdag den 19. januar 2019 

Den årlige amatør musik aften i Forsamlingshuset. 

Glad musik til langt ud på aftenen. Drikkevarer kan købes. 

Se mere på hjemmesiden. Fri entre ! 

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19 

Generalforsamling i forsamlingshuset. 

Foredrag efter generalforsamlingen. Der serveres øl/vand og kaffe. 

Lørdag den 9. marts 2019 

Rullende middag. Detaljeret information og program på hjemmesiden. 

Fra kl. ca. 22 er der fest med levende musik i Forsamlingshuset. 

Er du ikke vært i konceptet ”Running Dinner” er prisen 100 kr., der betales 

ved indgangen. 

*) Onsdag den 20. marts 2019 

Fællesspisning i Forsamlingshuset. 

*) Det er ikke nødvendigt med tilmelding. Mød blot frem ca. 17.30 – 19.  

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES. AKTUELT PRG PÅ HJEMMESIDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Billedet stammer fra en fornøjelig sammenkomst i 

Forsamlingshuset. Der er blevet indkaldt til Running Dinner,  

datoen er 9. marts 2019 og der er rekordstor tilslutning til festen. 

Men noget er galt…. 
 

Kan du finde fem fejl i ovenstående billede ? 

Åben denne folder, og find løsningen… 

 

 

 

 

Indlagt: girokort til brug for indbetaling af kontingentbidrag 2017…..  

Udlejning foretages af Inger og Ove Jessen, tlf. 86 84 77 50 

Drift og vedligehold forestås af bestyrelsen: 

Formand: Peter Villadsen, Rustrupvej 33, Gjessø 

Næstformand: Henning Overgård, Rustrupvej 25, Gjessø 

Kasserer: Henning Lindberg, Løgagergårdvej 4, Løgager 

Sekretær: Erik Pedersen, Skovbakken 12, Gjessø 

Bestyrelsesmedlem: Inger Jessen, Gl. Skolebakkevej 20, Gjessø 

Så er programmet lagt for en ny sæson i forsamlingshuset. 

Se bagsiden ! 



Her er løsningen på de fem fejl fra forsiden: 

 
Til Running Dinner er det ikke kun tre akustiske musikere der spiller hyggemusik. 
Hele det elektriske Mercury Band spiller op til dans… 

 
Der er sat en tom tallerken frem… 
Til Running Dinner bliver maden serveret 
inden vi mødes. Kun desserten indtages 
i forsamlingshuset.  

 
Flere festdeltagere er fjerne i blikket og har ikke den fjerneste anelse om hvad der 
foregår. Til Running Dinner i Gjessø Forsamlingshus kommer vi hindanden ved, og 
holder fest så hatten passer. Også selv om man ikke har hat på… 

Fejl nr 5 
Billedet er fra 50'erne, er ikke taget i forbindelse med Running Dinner, og er ikke fra 

Gjessø Forsamlingshus… 

Find mere information på gjessøforsamlingshus.dk/RunningDinner. 
Tilmelding: mail: formand@gjessoeforsamlingshus.dk Tlf: 29868258  

Kontingent 2019 
Benyt venligst vedlagte girokort til indbetaling af kontingent til 

Gjessø Forsamlingshus.  

 

Kontingentet er uændret: 

200 kr. pr. husstand 

100 kr. for enlige 

 

Vi modtager også kontingent ved bankoverførsel til vores konto i 

Folkesparekassen: Reg. Nr. 9860 Konto: 0000512834 

Husk at angive navn og adresse… 

 

 

 

BAND – aften i Gjessø Forsamlingshus 

lørdag den 19. januar fra kl. 19.30 – 02.00 
 

Vi gentager succesen med årets Bandaften, hvor Forsamlingshuset 

bliver fyldt med masser af lokal live musik og slutteligt en JAM–

session ledet af guitaristen Henrik Bak fra Silkeborg. 

Aftenen starter ud med akustiske instrumentale indslag, hvorefter 

lokale bands spiller på skift. 

Kom og lyt til musikken og få en hyggelig snak. Der kan købes øl, vin 

mv. til gode lokale priser. Sæt X i kalenderen og tag naboen med.  

Tilmelding ikke nødvendig! 

Hvis du spiller og gerne vil optræde med et eller flere numre så 

kontakt endelig Margrethe (26333804) eller Peter (50408674) – evt. 

pr. mail på borsting@c.dk, eller tag blot dit instrument eller 

sangstemme med og deltag i aftenens JAM.. 

Fejl nr 1 

 

 

Flere flasker er næsten tomme. Til 
Running Dinner kan der købes 
rigegligt med drikkevarerl  
Og det er til yderst rimelige priser! 

mailto:formand@gjessoeforsamlingshus.dk

