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Grand Prix fest med Gry  
Lørdag d. 4. marts kl. 17.30- ca. 1.30  
Kom og oplev en aften med GRY, lækker mad og dans til den mest populære Grand Prix musik.  
Gry synger de allerbedste Grand Prix sange så hele salen danser og synger med – og mon ikke der 
kommer et lille rejehop i sangen, der startede karrieren for Gry en lørdag for præcis 40 år siden.  
Arrangementet er inkl. musik og en 2-retters menu samt kaffe. 
Billetpris fra 375,- per person. 
Begrænset deltager antal. 
Dørene åbnes kl. 17:30 og vi spiser kl. 18:30. Siddende koncert med reserverede pladser og 
dansegulv.  
Billetter bestilles på www.lokalbilletten.dk 

 

Dansefest med Rudersdal Big Band 

Fredag d. 17. marts kl. 17.30- ca. 1.30  
Kom og oplev en ægte danseaften med 17-mands big band underledelse af dirigent Claus Mott 
med Helen Ann på vokal. Inden koncerten serveres 2 retter lækker mad fra vores eget køkken. 
Bandet spiller op til dans ca. kl. 21. med dansevenlige numre. Om man danser vals, quickstep eller 
bare danser, så skal Rudersdal Big Band nok få os ”In the Mood”. 
Arrangementet er inkl. musik og en 2-retters menu samt kaffe. 
Billetpris fra 375,- per person. 
Begrænset deltager antal. 
Dørene åbnes kl. 17:30 og vi spiser kl. 18:30. Koncerten kan nydes enten siddende ved borde i 
salen eller på balkonen eller på dansegulvet foran scenen. Reserverede pladser. 
Billetter bestilles på www.lokalbilletten.dk 

 
Tørfisk 

Fredag den 24. marts 2023 kl. 17.30 – ca. 23.00 
TØRFISK kommer traditionen tro atter til Jersie Forsamlingshus. 
TØRFISK har deres nye CD ”Tørfisk Fyrre” med under armen denne gang. 
Nogle af de nye sange er med fra scenen efter den fine modtagelse de har fået. 
Vi får naturligvis også alle de gode gamle sange. 
Arrangementet er inkl. musik og en 2-retters menu samt kaffe. 
Billetpris 520,- per person. 
Forret: Salat med kylling og bacon      
Hovedret: Honning marineret svinekam med kålsalat med æbler og salte mandler, persillekartofler 
og svampesovs. 
Begrænset deltager antal. 
Siddende koncert med reserverede pladser. 
Dørene åbnes kl. 17.30 og vi spiser kl. 18.30 Siddende koncert med reserverede pladser. Billetter 
bestilles på www.lokalbilletten.dk 
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Erik Grip & guitarist B-Joe 

Torsdag den 25. maj 2023 kl. 18.00 – ca. 22.00 
60-års jubilaren Erik Grip er sammen med B-Joe og klar med et nyt smukt blandet repertoire: 

Erik Grips gamle hits blandet med nye, dansksprogede sange fra både Grip og Joe. Glæd dig til 

vise-folk-rock med smukke, dybe tekster med både bid og vid. 
Arrangementet er inkl. musik og middagsret samt kaffe. 
Billetpris 385,- per person. 
Hovedret: Glaseret skinke med flødekartofler og kålsalat med druer og nødder.      
Begrænset deltager antal. 
Dørene åbnes kl. 17.30 og vi spiser kl. 18.30. Siddende koncert med reserverede pladser. 
Billetter bestilles på www.lokalbilletten.dk 

 
KANDIS 

Fredag den 9. juni 2023 kl. 18.00 – ca. 1.00 
Danmarks populæreste danseorkester KANDIS lægger igen i år vejen forbi Jersie Forsamlingshus i 
2023. 
Glæd dig til endnu en hyggelig KANDIS fest. 
Arrangementet er inkl. musik og en 2-retters menu samt kaffe. 
Billetpris 610,- per person. 
Forret: Laksesnitte på mørkt brød. 
Hovedret: Oksefilet, grøntsager og kålsalat med frugt i mormor dressing, stegte kartofler med 
urter og pebersovs. 
Begrænset deltager antal. 
Dørene åbnes kl. 18.00 og vi spiser kl. 19.00 Siddende koncert med reserverede pladser og stort 
dansegulv. Billetter bestilles på www.lokalbilletten.dk 
 
Drikkevarer til alle events tilkøbes i baren. Betaling med kontanter eller MobilePay (husk vi 
modtager ikke betalingskort). Billet og tilmelding til de forskellige arr. er bindende. Billetter 
refunderes ikke. Bemærk at vores rygepolitik betyder: al rygning udendørs, også ecigaretter 
 
Med venlig hilsen 
Forpagter 

Talli Kurland  
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