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Nu kan vi skimte lyset – foråret er så småt på vej, og Posthuset glæder sig sådan til at
få lov til at genåbne efter den lange nedlukning grundet Covid-19.
Vi håber, at foreninger med såkaldte ”indendørs aktiviteter” kan få lov til, så småt at
genåbne engang efter påsken. Vi sender en ”Breaking News” mail ud, så snart vi ved
mere.
Under lukningen har et trofast maler-team af medlemmer fået malet de ”hængepartier”
som vinduer, karme og fodlister der længe har manglet en kærlig hånd. Naturligvis iført
værnemidler og afstand… Og havegruppen har også været i gang hen over vinteren.
Selvom vi ikke har haft mulighed for at holde fysiske bestyrelsesmøder, har vi alligevel
nået en del. Sidste år fik vi en donation på 100.000 kr. til udarbejdelse af et forprojekt
med arkitektbistand, med henblik på en ombygning og renovering af blandt andet hele
første salen i Posthuset. Dette er nu blevet færdigt og indsendt til RealDania, der lige
nu vurderer om de vil støtte projektet. Vi krydser alle fingre for et positivt svar.
Posthuset vil gerne støtte og synliggøre lokale kunstnere i Gilleleje. Vi er meget glade
for de to stenskulpturer af Bjørn Brammer, som kommunen, med hjælp fra Jens Bo
Larsens Mindelegat og Gilleleje Museumsforening, har deponeret i vores have.
Og nu har vi fået Claus Castenskjold fra
Galleri Bagbord til at male et stort naivistisk
maleri til Posthusets lounge. Glæd jer til at gå
på opdagelse i maleriet der hænger over
sofaen fra Super Brugsen og under lysekronen
fra byens gamle rådhus.
Og så har vi anskaffet os 4 sæt havemøbler,
som vi tidligere fik en donation til af Sonja og
Hans Henrik With-Nielsens Fond sammen
med pengene til den nye cykelparkering. Vi
glæder os til at kunne sætte
dem frem i haven, når solen varmer og græsset bliver lidt grønnere og må betrædes…
Vi arbejder fortsat på at få det grimme trådhegn omkring huset, erstattet med et
”Gilleleje-stakit” som det oprindelige fra husets opførelse i 1910. Første skridt på vejen
er den nyanlagte cykelparkering ved hovedindgangen. Vi søger økonomisk støtte og
indhenter tilbud på projektet.
Vi har, som bekendt, valgt at nedsætte årets kontingent til 75 Kr., da udgifterne til elvand og varme ikke er så store som forventet på grund af nedlukningen. Vi håber at I
fortsat vil støtte op omkring vores fælles dejlige Posthus.
De bedste forårshilsner fra Posthusets bestyrelse.

