Det sker i forsamlingshuset
*) Torsdag den 3. oktober 2019
Fællesspisning i Forsamlingshuset. Menu: Stegt flæsk m/ persillesovs.

BANKO Torsdag den 7. november 2019 kl. 19.
Overskuddet går til forsamlingshusets vedligehold og aktiviteter.

*) Torsdag den 28. november 2019
Fællesspisning i Forsamlingshuset. Menuen er traditionel julemad

*) Torsdag den 16. januar 2020
Fællesspisning i Forsamlingshuset.

Lørdag den 1. februar 2020
Den årlige amatør musik aften i Forsamlingshuset.
Se mere på hjemmesiden. Fri entre !

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19
Den årlige Generalforsamling i forsamlingshuset.
Alle er velkomne. Der serveres øl/vand og kaffe.
Lørdag den 7. marts 2020
Den traditionelle Rullende middag. Detaljeret information og program på
hjemmesiden. Tilmelding som vært til formanden på tlf. 29 86 82 58
eller på mail: formand@gjessoeforsamlingshus.dk
Fra kl. ca. 22 er der fest med levende musik i Forsamlingshuset.
Ikke-værter ved ”Running Dinner” opkræves et beskedent beløb.
*) Torsdag den 19. marts 2020
Fællesspisning i Forsamlingshuset.

Fredag den 15. maj 2020
Musikalske Matador-Minder med sanger og skuespiller Nicolaj
Cornelius. Spisning fra kl. 18, optræden fra kl. 20.
Pris hele aftenen: 225,- kr. Pris fra kl. 20: 160,- kr.
Tilmelding i god tid og senest 1. maj til kassereren: tlf. 28 81 81 28
eller mail: kasserer@gjessoeforsamlingshus.dk. Tilmelding er først
gyldig ved indbetaling på vores konto eller MobilePay: 28 81 81 28
*)Tilmelding til fællesspisningerne ikke nødvendigt. Mød blot frem ca. 17.30 – 19.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES. AKTUELT PRG PÅ HJEMMESIDEN

Kommer i

Gjessø Forsamlingshus
Fredag den 15. maj 2020. Se mere inde i folderen…

Programmet for hele den ny sæson i forsamlingshuset findes på
bagsiden, lige til at hænge op på køleskabet….
Indlagt: girokort til brug for indbetaling af kontingentbidrag 2019….

Så er kulturen for alvor kommet til Gjessø
Det er lykkedes os at booke Danmarks-mesteren i Matador:
Nicolaj Cornelius fredag den 15. maj 2020. Han vil fortælle
om en af Danmarks mest berømte Tv-serier: Matador
Hør de morsomme anekdoter omkring filmoptagelserne, de små
pudsigheder fra den endelige serie og syng med på nogle af de
herlige sange som:
 Molak-molak-mak-mak-mak
 Visen om de tre musikanter
 Hvorfor er lykken så lunefuld
 Jeg har elsket dig så længe jeg kan mindes
Vi starter med let buffet samt øl, vand og vin kl. 18. Nicolaj Cornelius
går på kl. 20 og fortsætter til kl. ca. 21.30 med en pause undervejs.
Pris for hele aftenen er kun 225,- kr. Pris uden buffet: kun 160,- kr.
Af praktiske årsager skal vi have tilmelding til dette arrangement.
Vil du være sikker på en plads så bestil allerede nu på
Telefon 28 81 81 28 eller mail: kasserer@gjessoeforsamlingshus.dk
Tilmelding bliver først registreret når beløbet er indbetalt på
Reg. nr. 9860, konto 0000512834 eller MobilePay til 2881 8128.

RUNNING DINNER bliver i 2020 lørdag den 7. marts
Det er efterhånden tradition med Running Dinner i Gjessø.
Meld dig som vært eller gæst og start med forretten kl. 17.30
Værterne kan også selv invitere…
Forsamlingshuset sørger for omrokering til hovedretten kl. 19.
Kl. 21.45 er der dessert i Forsamlingshuset og kl. 22 spiller Mercury
Band op til dans. Værter har gratis adgang til dessert og musik, alle
andre betaler et beskedent beløb ved indgangen…
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 1. februar fra kl. 19.30 – 02.00
Gjessø Forsamlingshus er igen vært for en glad aften fyldt med
masser af lokal live musik og sang.
Aftenen starter ud med sang og akustiske instrumentale indslag,
hvorefter lokale bands spiller på skift.
Kom og lyt til musikken, syng med og få en hyggelig snak. Der kan
købes øl, vin mv. til vanlige gode lokale priser.
Sæt X i kalenderen og tag naboen med
Tilmelding ikke nødvendig!
Hvis du spiller, synger og gerne vil optræde med et eller flere numre
så kontakt endelig Margrethe (26333804)
– evt. pr. mail på borsting@c.dk
Leje af forsamlingshuset: 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

