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Glædelig jul 

Nytåret nærmer sig, og tiden er inde til at gøre status. Gilleleje Gamle Posthus er kommet flot fra start efter at 
Gribskov Kommune har stillet huset til rådighed som medborgerhus. Foreningen bag Posthuset har fået stor 
opbakning i form af donationer og velvilje fra såvel kommunen som borgerne. 

Huset skal renoveres, før det kan tages i brug, og en større istandsættelse går i gang i det nye år. Den 
forventes færdig til efterårssæsonen 2018. Foreningen er allerede i fulde omdrejninger. Bl.a. er vi godt i gang 
med at søge fondsmidler til renoveringen, holder møder i vores arbejdsgrupper osv.  

Har du lyst til at deltage i arbejdet i en af grupperne, kan du henvende dig ved at sende en email til foreningen.    

Tak 

Vi er taknemmelige for al den støtte – også af økonomisk art, som vi kan få til foreningen – og huset. Senest 
har vi modtaget en donation på 500 kr. fra Gilleleje Sangkor.  Bemærk: Eventuelle donationer kan gives ved at 
overføre penge til vores konto eller via MobilePay (nummeret har kun fem cifre, da det er et erhvervsnummer). 
Se numrene i vores logo.  

En hjertesag 

Under renoveringen og når huset befolkes, er det vigtigt, at vi  kan yde førstehjælp og redde menneskeliv, hvis 
der skulle blive brug for det. På husets højre gavl – altså udvendigt – er opsat en hjertestarter. Starteren er 
registreret, så man kan se den på Trygfondens app ”Hjertestart” eller få placeringen oplyst på 1-1-2 ved et 
akut opkald. Appen kan downloades gratis.  

Vand, varme og frisk luft 

Der er nu etableret udluftningsriste i hele fundamentet, så der nu er luft til hus og kælder. Kommunen har 
sørget for at få udbedret den frostsprængte vand- og varmetilførsel, så toiletter og køkken kan bruges.  

Nu hvor der er kommet varme i radiatorerne, lugter Posthuset friskt og godt igen. 

Fællesskabet i fokus 

Det er os som borgere, som skal bruge Gilleleje Gamle Posthus, og det er også os, der skal være med til at 
skabe et velfungerende og hyggeligt samlingssted for byens foreninger. Har du lyst til at komme med ideer til 
Huset, dets drift, indretning osv. og yde en indsats, kan du sende en email til foreningen Gilleleje Gamle 
Posthus. Så lover vi, at du bliver en del af et meningsfyldt og spændende fællesskab. Bestyrelsen har valgt at 
uddelegere arbejdet og ansvaret til en række arbejdsgrupper. Der vil løbende blive taget stilling til 
gruppestruktur og fordeling af opgaver, så arbejdet optimeres. Her er eksempler på grupper, som allerede er 
meget aktive, men har brug for flere engagerede ildsjæle. 

Fondsgruppen. Her kræves en vis kompetence inden for fundraising. Vi har brug for midler til renovering, 
indretning og drift. Ansøgningerne gennemføres i tæt samarbejde med Gribskov Kommune, husets ejer.  
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Arbejdet fordrer ikke blot viden og indsigt, men også, at vi er stædige og tålmodige. Vi afventer fx i øjeblikket 
svar på vores ansøgning om midler fra ”Byfornyelse og udvikling af Byer. Forsøgspuljen 2017”. 

Brugergruppen tager sig af samarbejdet på tværs af alle de foreninger, der bruger huset. Det er planen, at 
der skal udarbejdes husregler og dannes et brugerråd. 

Driftsgruppen arbejder med foreningernes booking af lokaler, service for brugerne, aftaler om indkøb, 
rengøring og åbningstider, opsyn med huset m.m.  

Praktisk gruppe har fingrene i de mange opgaver, der let opstår i et stort hus. For eksempel vedligeholdelse 
af huset og de tekniske mødefaciliteter.  

Indretningsgruppen arbejder på at få udseende og funktion til at spille sammen. Huset skal fungere optimalt i 
forhold til foreningernes behov, og rummene skal kunne bruges til flere formål. 

Eventgruppen udvikler ideer til arrangementer, der kan skabe synlighed om Posthuset, styrke det frivillige 
fællesskab og samarbejdet med foreningerne. Der bliver også fokus på byens Kulturakse, som vi bliver en del 
af, og husets egen historie 

PR gruppen udbreder kendskabet til medborgerhuset Gilleleje Gamle Posthus via pressemeddelelser, 
facebook, nyhedsbreve, hjemmeside, foldere osv.  

Frugtbart samarbejde 

I har måske lagt mærke til, at der er blevet så nydeligt og ryddeligt omkring posthusbygningen. Det er 
resultatet af et arbejdsteams indsats, ledet af Claus Hackenberg Svendsen, der er Forløbsansvarlig for 
Nytteindsatsen i Gribskov Kommune. I Posthus sammenhæng repræsenterer han HIFI Klubben. Claus har 
tilbudt at komme nogle gange med sine medarbejdere, så vi kan få skik på haven og fortovet omkring 
Posthuset. Det er vi meget glade for. 

Sidste chance 

Kattegatkunstnerne udstiller her op til jul i Gilleleje Gamle Posthus. Sidste dag er fredag 22. december. 
Åbningstiden er kl. 13-17. Det er sidste chance for at besigtige huset inden renoveringen går i gang.   

Medlemskab og facebook 

Kender du nogen i din omgangskreds eller forening, som kunne tænke sig at blive medlem af Gilleleje Gamle 
Posthus? Så fortæl dem, at de blot kan skrive en mail til os. Husk navn, email og telefonnummer. Medlemskab 
koster 50 kr. om året. Følg os, like, del eller skriv evt. en kommentar på vores facebookside ”det gamle rådhus 
Gilleleje”. 

Denne måneds nyhedsbrev er skrevet af Michala Mentze. En stor tak til Michala. 

Mange hilsener        Jette Brinch og Annelise Lemche	 


