Kontakt information for Gjessø Forsamlingshus
Leje af forsamlingshuset: Inger og Ove Jessen, tlf. 86 84 77 50
Drift og vedligehold forestås af bestyrelsen:
Formand: Anne Marie Vestergaard, Gl. Skolebakkevej 24, 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

Her er den årlige folder fra Gjessø Forsamlingshus.
-Girokort til kontingentet indlagt i folderen…

Gjessø Forsamlingshus er hele
Gjessøs Forsamlingshus

Det sker i forsamlingshuset
*) Torsdag den 6. oktober 2022

Vedtægterne for Gjessø Forsamlingshus siger, at alle der bor i Gjessø og
omegn automatisk er med i den forening der driver huset.
Derfor har alle der bor i Gjessø også adgang til den årlige generalforsamling,
hvor der bl.a. skal vælges bestyrelse og godkendes regnskab.
Den nuværende bestyrelse står bl.a. for et antal fællesspisninger (se
programmet på næste side…), men er meget åbne for andre arrangementer
med offentlig adgang. Henvendelse til bestyrelsen…

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

BANKO onsdag den 2. november 2022 kl. 19.
Læs mere nedenfor…

*) Torsdag den 24. november 2022
Fællesspisning i Forsamlingshuset. Menuen er traditionel julemad

*) Torsdag den 2. februar 2023

Udlejer søges

Fællesspisning i Forsamlingshuset.

Forsamlingshusets udlejer gennem flere år ønsker at stoppe. Kunne du,
eller en du kender, tænke sig tjansen, så hold dig ikke tilbage.
Hør mere om jobbet hos nuværende udlejer, Ove Jessen på tlf. 86 84 77 50.
Vil du være med i feltet, kontakt da Forsamlingshusets formand, Anne
Marie Vestergaard på tlf. 40 38 57 76.

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19
Generalforsamling i forsamlingshuset.
Der serveres øl/vand og kaffe.
*) Torsdag den 9. marts 2023
Fællesspisning i Forsamlingshuset.

Kontingent 2022
Benyt venligst vedlagte girokort til indbetaling af kontingent til
Gjessø Forsamlingshus.
Kontingentet er uændret: -men yderligere bidrag modtages med tak!
200 kr. pr. husstand
100 kr. for enlige
Vi modtager også kontingent ved bankoverførsel til vores konto i Middelfart
Sparekasse: Reg. Nr. 9860 Konto: 0000512834

Husk at angive navn og adresse…

*) Der kræves ingen tilmelding til fællesspisningerne.
Mød frem i tidsrummet 17.30 – 19.00.
Pris for voksne: 90,- kr. ½ pris for børn. Drikkevarer kan købes.

Det årlige banko i Forsamlingshuset, ugen før Mortens Aften
Som vanligt afvikler Forsamlingshuset efterårs banko. I år er datoen
sat til onsdag den 2. november, og i hvert spil udloddes 1/1 and og en
flaske rødvin. Herudover er der masser af sponsorerede gevinster.
Der sælges plader fra kl. 18.15. Kaffe, øl og vand kan købes.
Overskuddet går til forsamlingshusets vedligehold og aktiviteter.

