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Åbent Hus. Kom til Åbent Hus 3. marts kl. 11.30-15.00 og tag din nabo med! Arrangementet er en enestående chance
for at se huset, inden håndværkerne starter, og huset forvandles til et velfungerende foreningshus.
Det er det første større arrangement, vi holder i Foreningen Det gamle posthus. Vi vil gerne invitere så mange som
muligt til at besøge Posthuset og ved selvsyn få øjnene op for de mange muligheder for aktiviteter, som det flotte hus
rummer. Vi håber, at I som medlemmer vil bakke op om arrangementet, og vi håber også, at vi kan få mange nye
medlemmer på dagen.
Eventgruppen har gjort en kæmpe indsats for at skabe et godt program og for at gøre opmærksom på arrangementet,
bl.a. med den smukke Åbent Hus plakat, som vores grafiker Lars Julsgård Thomsen har designet. Plakaten hænger flere
steder, bl.a. på vores ’postbud’ lige inden for døren i Kulturhavnen.
Husk kontingentet. Så er det tid at betale kontingent for 2018. Den økonomiske opbakning er vigtigt for at vi kan
realisere planerne for Posthuset.
Tak til sponsorer. Apropos økonomisk opbakning, så har vi også været så heldige at få sponsorgaver. Vi har i februar
modtaget donationer fra SPEEDYS på havnen, fra Irene Eckermann Nordam, fra Kierkegaard Samlingen v. Lis Møller
Jørensen og fra Lisbeth Lausen. Super Brugsen Gilleleje har givet 1250 kr. som hjælp til vores åbent hus arrangement.
Giverne af donationer på 1000 kr. og derover modtager en minipostkasse.
Vi søger flere midler til ombygningen. Fondsgruppen har haft nogle travle måneder her i starten af 2018. Vi fik
desværre ikke fondsmidler fra vores store ansøgning til Byfornyelsens Forsøgspulje. Det havde vi håbet på, men vi giver
ikke op af den grund. Er i fuld gang med at søge andre fonde - store som små. Det er et tidskrævende og desværre
usikkert projekt. Men vi er optimistiske. Penneførere søges!
Projekt ombygning. Byggetilladelsen er indsendt og modtaget af Byg & Miljø, og vi venter nu på svar.
Vinduesentreprisen er i udbud og afventer priser. De grundlæggende ting vand, varme, ventilation, el og
tagreparationer er aftalt. Vi satser på at selve ombygningen går i gang i løbet af marts.
Vi kan som medlemmer selv gøre meget for at hjælpe med ved istandsættelsen af Posthuset. Du behøver ikke at være
professionel håndværker for at give et nap med. Der er behov for hjælpende hænder af enhver art. Vi mødes hver
mandag kl. 10-12 fra 12. marts.
Kulturfællesskab i Gilleleje. Der er for alvor ved at komme gang i kulturlivet i Gilleleje. Men for at orientere borgerne
om hvad der sker på den front, skal der oplyses om arrangementerne. Derfor er kulturudbyderne i byen gået sammen
om en række møder for at udarbejde en fælles kalender over, hvad der foregår i byen. For eksempel kommer Gribskov
Teaterforening for første gang til Gilleleje. Den spiller ”Med hovedet i himlen og fødderne på jorden” på Hotel Strand
den 8. april kl. 16. Se mere på www.gribskov-teater.dk
Samarbejdet mellem foreningerne. Vores forskellige grupper har holdt mange møder. Brugerrådet, der varetager
samarbejdet mellem foreningerne, har haft tre møder. Næste møde om booking og husregler: 9. april kl. 15.
Godt nyt om hjemmeside. Mange af jer følger sikkert med på Facebook under Det gamle posthus Gilleleje. Men vi ser
alligevel frem til at få vores egen hjemmeside. Den er undervejs. Pia Fill er i fuld gang med at designe den, så den efter
planen skulle komme i luften engang i slutningen af marts.

