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Nyhedsbrev oktober måned 201

Kulturnatten
En kæmpe tak til alle der kom forbi og gjorde dagen festlig. Flyglet blev indviet på smukkeste
måde med Kirsten Thorup ved tangenterne. gillelejekorets workshop., Posthusets musikcafe, La
corius og Earl Jam. Super tak til alle optrædende.
Rigtig mange lagde vejen forbi - hele huset sydede af aktivitet. En hyggelig dag.
En særlig Tak til Mugge P - der holdt auktion over et herligt billede, som hun har malet sammen
med nogle af Gillelejes børn - til fordel for Posthuset. Bjarne og Pia Svendsen og Anette Frejsø
købte billedet for 8.000 kr. Både penge og maleri donerede de til Posthuset. Tusind tak for jeres
flotte støtte. Vi har besluttet at bruge pengene specifikt til indkøb af galleriskinner til de
kommende udstillinger i Posthuset.

Tilskud fra Kulturrådet
Gribskov Kommunen har støttet os med 2 bærbare computere - samt projektor og lærred til
flygelstuen, Dette monteres efter efterårsferien og så er begge sale i stueetagen klar til
spændende foredrag mm.
Aktiesalg
Al den støtte vi har fået, igennem salg af Folkeaktier, har gjort det muligt bl.a. at indrette
køkkenet med service og købe en velfungerende kaffemaskine. Tusind tak.
Og vi sælger stadig aktier, vi kan kontaktes på foreningens mail
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Gavekort
Gavekort fra Choff, Blomstertanken og Aura Living er nu indløst. Med super fine og brugbare
ting til indretningen.
Tak til Anette fra Galleri Blåregn for de 2 store flotte grønne planter.
Det gamle Posthus’ ønskeliste
Garderobestativ med hjul. Rulleborde i stål med 2 hylder, Lille vaskemaskine. Lille skabsfryser.
Ildfaste fade til køkkenet.
Har du noget af ovenstående du gerne vil af med, så kontakt Foreningen.
Nye grupper i Posthuset.
Velkommen til de nye grupper: Syng Dig Glad starter i slutningen af måneden. Fredagsslik og
Tapas har haft deres 1. møde. Gribskov Veteranerne starter i næste uge og Pårørende til
Demente er godt i gang. Nana Bryder fra Demensvenligt Nordsjælland er i huset torsdag
formiddage og
Grundejerforeningen Munkehøj holder deres generalforsamling i Posthuset.
Efterlysninger: FOF søger værtinder til deres torsdagscafeer - kontakt os for nærmere på mail.
Gillelejekoret synger onsdag 19-21.30 - søger nye medlemmer, mænd og damer.
Åbne arrangementer i oktober.
Søndag den 7.10 kl 14-16 Posthusets Musikcafe (tidligere Pyramidens Musikcafe) inviterer til
klassisk koncert. Dominik Wizjan spiller værker af Chopin, Szymanovski og Mozart. Efter pausen
spiller trioen “ Blandede bolsjer” til "Syng sammen arrangement" efter højskolesangbogen.
Entré: 50 inkl. kaffe og kage.
Torsdag den 25.10 kl 19-21.30 Holistisk Livstilsforening inviterer til “Reinkarnation fantasi
eller virkelighed” Enté 100 kr. inkl. foredrag te/kaffe/brød.
Lørdag den 27.10 kl 14 - 16.30 Inviterer Det gamle Posthus til koncert med det norske band
“ Ældre herrer med dame og Bjarne” der spiller en blanding af danske og norske viser og rock
ballader. det lokale band Small Arms med Tom, Lone, Frank og Nelly varmer op. Entré 50 kr.
inkl. en forfriskning i pausen.
Efterårets arbejdsdag bliver den 15 oktober.
Vi er der i tidsrummet fra 10 - 15, der er mange små og store opgaver. kontoret på 1 sal skal
sættes i stand. Reoler skal flyttes og indrettes. Grene skal skæres af træerne. Der skal køres på
lodsepladsen, Dymo sedler på skabe og skuffer, opsætning af knagerækker i køkken osv. Har
du lyst til at deltage så kontakt os på mail.

