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EFTERÅRS NYHEDSBREV 2019
FACADERENOVERINGEN
Posthuset har gennem de sidste par måneder været pakket ind i plastik og stilladser, imens
dygtige håndværkere har givet huset en grundig facaderenovering. Og nu står Posthuset
nymalet og smukt som et af byens flotteste. Vi er utrolig glade for, at Gribskov Kommune
kunne finde de nødvendige midler til en så stor renovering. Foreningen har bidraget med
10.000,- Kr. til diverse murerarbejder.
Nu hvor huset står så flot, er næste fokuspunkt have og hegn. Vi er i dialog med
arkitektfirmaet Jess Berthelsen om, hvordan vi kan tilbageføre haveanlægget til dets
oprindelige glans med et hvidt stakit rundt om hele grunden. RealDania har tidligere doneret
os 100.000,- Kr. til videreudvikling af huset, haven og en evt. ny indretning af 1. salen i
samarbejde med en arkitekt. Det er dog en lang proces, uden garantier for til sidst at opnå
fuld finansiering af projektet fra RealDania
UDSTILLINGERNE
Sommerens udstillinger har været en velbesøgt succes.
I Oktober udstiller John Kjær sine fotografier frem til 26 oktober.
Fra d.27 oktober til d.30 november udstiller Karen Lindberg akvareller.
Fra d.1 dec. til d. 26 januar udstiller Lars Julsgaard sine malerier.
Forslag og ansøgninger til udstillinger i foråret og sommeren 2020 kan allerede nu sendes til
gillelejegamleposthus@g.mail.com
HJEMMESIDEN
På vores hjemmeside ”detgamleposthusgilleleje.dk ” opdaterer vi nu løbende husets
brugere/grupper. På forsiden finder du ”husets brugere” på den sorte bjælke øverst på siden.
Nogle grupper har stadig plads til flere deltagere. Og det er også muligt at oprette nye
grupper, hvis I er nogle stykker, der har fået en ny ide/interesse.
Fra uge 42 vil I på hjemmesiden også kunne læse, hvad der løbende kommer til at foregå af
åbne arrangementer i Posthuset.
Til sidst, den glade nyhed: Vi er nu næsten 500 medlemmer i foreningen. Det tegner godt for
den nye sæson, vi lige har taget hul på.
De bedste hilsner fra Posthusets bestyrelse.

