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GJESSØ
- et lokalsamfund tæt på Silkeborg

SPØRG LØS!

Vil du vide mere, kan du kontakte vores  
ambassadører. De står klar til at svare på  
spørgsmål om, hvordan det er at bo i Gjessø. 

Find dem på www.gjessø.dk

På hjemmesiden kan du også læse mere om  
bl.a. foreninger, institutioner og erhvervsliv  
i byen.

Eller kom og se selv!  
Du er altid velkommen i Gjessø.

Venlig hilsen
Lokalrådet i Gjessø

Følg os på facebook.

Gjessø har egen skole og børnehave  
- og en helt ny idrætshal.

Vi har en købmand, der har åbent fra  
kl. 7-20 hver dag. Hun sælger alt fra gær  
til flotte værtindegaver.

Og så vi har hele to sportsforeninger  
og en løbeklub.

Vi har masser af smuk natur, et  
forsamlingshus i skovbrynet, og lige  
midt i byen ligger søen med to  
badebroer + en sauna til vinterbaderne.

Hvis det ikke er nok, går der bybus til  
Silkeborg hver time.

GJESSØ  
HAR DET HELE

1. skoledag

Byens dag

Ryd op dag

Naturlegepladsen

Badebro på nordsiden af Gjessø Sø



Sankt Hans på naturlegepladsen

Badebro på sydsiden af Gjessø Sø

Gjessø Hallen

Sauna ved Gjessø Sø

Gjessø Løbeklub

Byggegrunde

Byens Dag

Gjessø Forsamlingshus Hygge efter Klovneløb

Kælkebakken

1
God skole og børnehave
”Gjessøs Børn” er folkeskole og børnehave under 
samme tag og ledelse. Trivsel og tryghed er i top, 
og forældreopbakningen er stor. 

2
Trygt lokalsamfund
Legekammerater bor lige rundt om hjørnet, og 
skole vej og villaveje er sikre at færdes på for alle 
aldre. 

3
Egen købmand
Ud over at have et stort udvalg af varer er Min 
Købmand også byens samlingspunkt. Få en snak 
over køledisken og tjek opslagstavlen! I Gjessø er 
det hyggeligt at gå på indkøb.

4
En ren badesø
To badesteder med fint sand og badebroer er et hit 
for alle. Om vinteren dypper de seje sig i et hul i 
isen og får bagefter varmen i saunaen på bredden.

5
Sundt fællesskab
Gjessø er et velfungerende lokalsamfund, hvor 
mange bidrager til fælles projekter. Det er hygge-
ligt, sjovt og meningsfuldt at give en hånd med.

6
Ny idrætshal
Vores flotte, nye idrætshal byder på indendørssport 
året rundt. For både store og små.

7
Mulighed for engagement
Her kan du engagere dig. Både lokalråd, grundejer-
forening, forældrebestyrelse, idrætsforeninger, for-
samlingshus og mange flere vil tage godt imod dig.

8
Hyggelige traditioner
Vi mødes til Skt. Hans bål, juletræsfest, Byens  
Dag, fastelavn, grill på sportspladsen og fælles-
spisninger i forsamlingshuset. Og til byfesten 
Gjesstivas. I januar er der stor fest på skolen med 
skuespil og middag.

9
Masser af smuk natur
Gjessø ligger op ad det største skovområde i  
Danmark med bakker, søer og åløb – og  
kilometervis af gode stier.

10
God beliggenhed
Med kun fem kilometer til byskiltet er Gjessø tæt 
på Silkeborg. Bybussen kører turen hver time. Over 
Løgager er der kun seks minutter til motorvejen.

TI GRUNDE TIL AT BO I GJESSØ

Kun 10 minutters  
kørsel fra Silkeborg  
ligger Gjessø. Her  
bor alt fra direktører,  
dagplejemødre og  
sportsfolk til skole   -
lærere, bankfolk og  
håndværkere.  
Og en hel masse børn.

Over 1300 borgere 
skaber hver dag liv  
i den lille by, der  
har alt, hvad et  
lokal samfund kan 
ønske sig.

Også gode, nye  
byggegrunde.


