Kære medlem
Det er nu næsten 3 mdr. siden at Danmark lukkede ned og Posthuset fulgte
trop.
I den mellemliggende periode har der ikke været afholdt arrangementer i
huset.
Det har til gengæld åbnet mulighed for at begynde at slibe og male vinduerne
indvendig. Hvad de i den grad har trængt til. Det er et hold af Posthusets
trofaste og seje frivillige der har kastet sig over projektet.
Det er et kæmpe arbejde - nogle af vinduerne har 30 indvendige sider !!!
inklusiv mellemruder og forsatsvinduer.
I al den tid har Mogens Nabo sørget for at Posthusets flag har vejret på de
officielle flagdage og signaleret at Posthuset lever og han har i det hele taget
holdt et godt øje med huset, hvilket har været dejligt betrykkende.
I løbet af foråret er der blevet luget og slået græs.
Maling, flagning og havepasning har gjort at Posthuset har set levende og
indbydende ud.
Der er nu givet grønt lys for at vi kan afholde sommerens udstillinger.
Posthusets Udstillingsgruppe har haft travlt og i år bliver der 4 udstillinger
startende med
Gribskov Malerne - fernisering fredag d.12 juni fra kl.14.00-17.00.
Se vedhæftede pressemeddelelse samt plakat.
Vi sender indbydelser ud til de næste 3 udstillinger når tiden nærmer sig.

Vi regner med at komme ind under regeringens 3. genåbnings pakke - som er
ved at blive forhandlet på plads, således at Posthuset kan åbne som vanligt d.
1 september. Når vi nærmer os datoen ved vi mere om evt. restriktioner.

Vi har modtaget 5.000 kr. fra Rotary Gilleleje / Sildens Dag - til en super Farve
Printer - tusind tak - så dejligt at vi for fremtiden selv kan printe A3 plakater
m.m.m.
Vi fastsætter datoen for årets generalforsamling på vores bestyrelsesmøde i
slutningen af august .
Nu, under de kommende sommerudstillinger og når vi åbner for efterårs
sæsonen d 1 september, vil huset være indrettet så alle evt. forholdsregler
omkring Covid 19 bliver overholdt.

Go dejlig juni - håber vi ses til Gribskov Malernes fernisering 12 juni.
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