
Jersie Forsamlingshus i nyere tid 
 
Jersie Forsamlingshus er bygget i 1898 og har siden da været samlingspunktet for hele byen. Siden 

starten som er beskrevet afsnittet ”Begyndelsen 2 skæpper land” er meget sket i foreningen. 

 
I nyere tid og efter en stille periode op til begyndelsen af halvfjerdserne, gik læge Jens Nielsen i brechen 

for at bevare Forsamlingshuset der var meget tæt på at blive nedlagt og solgt. Kunstforeningen Køge Bugt 

og AOF i Solrød startede i 1976 månedlige jazz- og viseaftener og i begyndelsen optrådte lokale amatører 

og kunstnere og så naturligvis husorkesteret ”Doctors Jazz”. Publikumsdeltagelsen steg fra jævn til god. I 

November 1977 kom ”Gasolin” forbi med Kim Larsen, spillede for to bajere pr. mand og ”væltede” huset. 

Med en flot presseomtale var Jersie pludselig landskendt, og det blev ”in” blandt visekunstnere og 

jazzmusikere at komme til Jersie på en mandag aften.  

 

 

Mange kendte danske og udenlandske kunstnere har siden optrådt i en tætpakket sal med et begejstret 

publikum.  

 

I det hele taget har Jersie Forsamlingshus i over 110 år dannet den perfekte ramme om et utal af 

forskelligartede arrangementer. Private fester, borgermøder, kommunal og folketingsvalg, 

foreningsmæssige arrangementer, fastelavnsfester, høstfester, bryllupsfester, jubilæums- og 

fødselsdagsfester, musik- og viseaftener, syng med aftener, diskotek og skuespil.  

 

Men Jersie Forsamlingshus byder på mere end bare kultur. Går man i festtanker, kan det traditionsrige 

lokale med balkon og tilhørende salon danne den perfekte ramme om ethvert arrangement. Til frokost og 

om aftenen. Med hyggepianist, orkester eller optræden, den store scene byder på rigtig mange 

muligheder. Man kan vælge mellem et helaftensarrangement til en fast kuvertpris - hvor alt er inkluderet, 

eller man kan leje lokalet og sammensætte en menu efter kortet.  

 

Økonomiske kriser har Forsamlingshuset da heller ikke været forskånet for, men overskriften i 

formandens årlige beretning har alligevel ofte været „Igen et godt år for Forsamlingshuset". 

  

Vi kan glæde os over, at de traditionsrige arrangementer og de mange nye aktiviteter både 

tilslutningsmæssigt og økonomisk har været en succes.  

 

I flere år har der været reserveret tid til fester/arrangementer to til fem år frem eller mere, hvilket må 

betragtes som noget meget positivt.  

 

Personalemæssigt, har der ind imellem været enkelte ustabile perioder men huset har for det meste klaret 

sig godt. Det nuværende værtspar har en stor andel i, at Forsamlingshuset, udover sine fysiske gode og 

hyggelige former, har fået et ualmindeligt godt image på store dele af Sjælland igennem de sidste 10 år. 


