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Årets gang i Lidenlund 
 
Velkommen til Posthusets  tredje general forsamling siden 
foreningen blev dannet i juni måned forrige år. 
 
Foreningens første år gik som mange af jer ved med 
fondsansøgninger - forhandlinger og planlægningsmøder internt og 
med kommunens embedsdamer  -  
- som der jo i oktober måned mundede ud i en brugs og driftaftale 
med Gribskov Kommune løbende over 15 år. 
 
De første 8 mdr. af sidste år gik fortsat med en masse møder 
især byggemøder og ikke mindst med tonsvis af frivilligt 
nedrivnings, opbygning, bortfjernelse  og maler arbejde. Og 
fondsansøgninger igen igen.   
 
Så den 1 september 2018 åbnede vi huset med pomp og pragt 
med festtaler, musik og sang. 
 
Og siden - fra d 1 september til 1 april i år har huset summet af liv 
- i denne periode - har der været   
HOLD GODT FAST                  
403 bookninger af diverse foreninger, grupper, samt talrige andre 
arrangementer. 
 
Ud over de faste brugere - der fortiden består af 20 forskellige 
grupper som bl.a. er: 
Gilleleje Sangkor 
Veteraner i Gribskov 
Pårørende til Demente 
Posthusets Musik Cafe´ 
 
bliver huset brugt af et utal af forskellige andre foreninger - 
det er for eksempel: 
Helsingør og Gribskov Amatørarkæologisk forening 
Gilleleje Lokalråd 
Diverse Aftenskole hold 
Gilleleje Museums foreningen - som bruger huset til foredrag 
diverse grundejerforeninger, politiske møderog mange flere 
 
Så man må sige -  at det er bevist - at der er et stort behov for 
sådan et hus som vores her i Gilleleje. 



 
Dags dato har vi 450 medlemmer - der af 60 nye medlemmer fra i 
år - der ca 100 medlemmer der indtil videre mangler at indbetale 
kontingentet for i år.   
 
Siden september har: 
- Rotary Græsted givet et tilskud til vores super kaffemaskine på 
3.000 kr.  
 
- Smidstrup og Omegns Seniorer har givet os 15.000 kr.  
 
- Kultur og Fritid 4.500 til 2 computere samt 12.500 til Lærred og 
Projektor her i Flygelstuen. 
 
og  FoF Nord har givet os 5.000 til mørklægningsgardiner både i 
Havestuen og Flygelstuen 
 
- Mugge Ps fine maleri blev bortaktionerede på Kulturnatten og  
Pia og Bjarne Svenden og Anette Frejsø købte maleriet for 8.000 
kr.  
Både penge og maleri blev foræret til Posthuset.  
Vi har besluttet at bruge pengene specifikt til indkøb af 
galleriskinner til de kommende udstillinger. 
 
 
- Nordkystens Entreprenører har helt uden beregning nedbrudt og 
bortfjernet den gamle tonstunge cement kolos af en elevator ved 
den gamle hovedindgang og  
 
- Nytteindsatsen Gribskov har opgravet og bortfjernet hele det 
store flisebelagte område samme sted. 
 
- Nordkysten har desuden lovet at give os et læs godt muldjord - så 
sommerens store projekt er at anlægge bede, terrasser og 
græsplæne og ikke mindst at etablere et originalt Gilleleje Stakit  -  
- til stakittet har vi øremærket de 15.000 fra Smidstrup og Omegns 
Seniorer sammen med de 20.000 - som Jens Bo Larsen Fonden har 
givet os til formålet. Desværre rækker pengene knapt så vi håber 
på at finde flere midler til formålet. 
 
- Foreningen Gilleleje Gamle Posthus har afholdt støttekoncert 
bistået af et norsk band - det indbragte 2000,- andre indtægter er 
bl.a. indkommet ved salg af kaffe og kage til diverse 
Grundejerforeningers generalforsamlinger. 
 
Af grupper der er nystartet efter 1 september er bl.a.  



Syng dig Glad arrangeret af Gurli Larsson.  
75 interesseret meldte sig - der er venteliste. 
 
- Posthusmalerne er også en ny gruppe der er flyttet ind i 
Værkstedet efter det er blevet indrettet og gjort brugbart. Så det 
nu også er muligt at booke Værkstedet. 
 
 
Vi har siden sidste sommer solgt Folkeaktier for godt 40.000 kr. 
Salget af Folkeaktierne har bl.a. gjort det muligt for os at købe 
støvsuger - garderobestativer - rullevogn - måtter og skobakker -   
istandsættelse af vores flotte Rådhus Lysekrone der hænger ude i 
indgangen -  samt mange andre ting der gør livet lettere og 
smukkere for os alle sammen. 
 
I sommermånederne juni - juli og august hvor de fleste foreninger 
holder pause vil der som noget nyt være 3 kunstudstillinger af en 
måneds varighed. Juni og August udstiller kunstnere fra Gilleleje og 
i Juli udstiller Kattegat Kunstnerne. Resten af året vil der være 
mulighed for at udstille for en måned ad gangen. Første gang er 
maj måned hvor Fof Akvarelholdet viser deres billeder.  
 
 
Selvom vi erklærede huset for åbent d 1 september betød det ikke 
at alt var klart og i orden.  
Der er stadig et væld af opgaver og projekter. 
 
Der er arbejdsdag for frivillige  
hver anden mandag i ulige uger fra kl 10 - 14 - hvor der bl.a. er 
blevet malet rør og paneler - opsat ringeklokkesystem - opsat fine 
blå kakler - opsat tavler - gjort hovedrent  og pudset vinduer - 
indrettet kontor og indrettet Værksted m m mere. 
 
Og som tidligere nævnt vil vi gerne skabe en smuk have  -  med 
petanque bane og terrasser. 
Skuret skal males og sættes i stand og der skal skabes et brugbart 
uderum på den gamle rampe.  
 
Tak til alle Posthusets Frivillige,  bl.a. til Posthusets Mopper som 
med ildhu og opsmøgede ærmer sørger for at huset altid dufter 
rent 
og til Dagliggruppen som tager imod alle nye brugere og viser dem 
til rette. 
 
Tak til alle der har støttet os, både med hus, fondsmidler, 
folkeaktier, gaver og arbejdskraft.  


