
 

På grund af Covid-19 har forsamlingshusts bestyrelse valgt at aflyse 

alle efterårets arrangementer. Og indtil videre er der heller ikke 

endnu sat dato på forårets arrangementer... 

 

Men vi håber at kunne genoptage fællesspisningerne og Banko i 

forsamlingshuset i 2021. Hold øje med hjemmesiden: 

Gjessøforsamlingshus.dk 

-eller blot gjessø.dk 

 

Her vil vi offentligøre tidspunkter mv.  

 

Indtil videre vil eneste arrangement i 2020 blive: 

Fra Skjern til Varnæs med sanger og skuespiller Nicolaj Cornelius. 

Spisning fra kl. 17, optræden fra kl. 19. 

Pris hele aftenen: 225,- kr. Pris fra kl. 19: 160,- kr. 

Tilmelding i god tid og senest 12. nov. 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 
 

Det er ikke blevet lettere at drive forsamlingshus i 2020, så vi håber det indlagte 

girokort bliver benyttet… 

 

Kontingent 2020 
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… 
 

 
 

 
 

Her er den årlige folder fra Gjessø Forsamlingshus. 

-Lidt anderledes end vi plejer grundet Corona. 

Læs mere inde i folderen…  



 

Corona-aflysninger rammer også Gjessø 

Forsamlingshus… 
 
Indtil andet meddeles regner vi dog med at gennemføre 
forestillingen: Fra Skjern til Varnæs som annonceret på 
forsiden... 
Vi overholder selvfølgelig alle Corona-forholdsregler med afstand 
mellem stolene, sprit mv… 

 
Det er lykkedes os at booke Danmarks-mesteren i Matador: 
Nicolaj Cornelius torsdag den 26. november 2020. Han vil 
fortælle om en af Danmarks mest berømte Tv-serier. 
 
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 spisning samt øl, vand og vin kl. 17. Nicolaj 
Cornelius går på kl. 19 og fortsætter til kl. ca. 20.30 med en pause 
undervejs. 
Pris for hele aftenen er kun 225,- kr. Pris uden spisning: 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. 

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 
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