September måneds nyhedsbrev
Gilleleje Gamle Posthus
Så blev det tid til efterårets første nyhedsbrev.
Posthuset er – som alt andet – ramt af Corona-pandemiens følger.
Der er indført begrænsninger på hvor mange personer, der må
benytte vores lokaler ad gangen, og hvordan.
I hvert rum står der nu en kurv med div. rengøringsmidler, og på
væggene sidder håndsprit dispensere.
Reglerne er opsat i Posthuset, og det er op til tovholderen for hver
forening/gruppe at sørge for at de bliver overholdt.
For alles sikkerhed og komfort. Vi har også indført øget daglig
rengøring.
Alle disse tiltag koster desværre ekstra penge, og vi vil hermed
opfordre vores medlemmer til at donere rene, brugte
håndklæder og viskestykker til Posthusets trofaste
rengøringshold ”Mopperne”.
Aflevering kan ske i en tønde, der er sat op på postrampen bag
Værkstedet ved P-pladserne.
Vores centrale ventilationsanlæg (internt kaldet ”jetjageren”) er
desværre ude af drift igen. Luft ekstra ud hvis der er behov for det!
Generalforsamling
Inden længe vil der blive udsendt en officiel indkaldelse til
Posthusets årlige generalforsamling. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen ved torsdag den 8. oktober 2020, klokken 19.00 i
Flygelstuen. Af hensyn til den begrænsede plads, er det i år
nødvendigt at tilmelde sig pr. mail til
gillelejegamleposthus@gmail.com Reservation bliver efter ”først til
mølle” princippet!
Donationer
Posthuset har igen været heldig at modtage flere donationer.
Gilleleje Rotary har givet os 5000 kr. til en ny farveprinter, og
Helen Judith Sørensen har doneret 2000 kr. til flere blomster og
haveplanter.
Fra ”Farmors Guld” – antikvitetsbutikken i Tisvildeleje, har vi
modtaget et flot postskilt fra 1960`erne. Vi siger stort tak…
Kunstudstillinger
Sommerens åbne udstillinger har igen været en succes. Trods
Corona-restriktioner og litervis af håndsprit, var der mange glade
besøgende.
Nu starter vinterhalvårets ”lukkede” udstillinger.

Første udstilling er med Lone Reich og Pia Vestmar. Den kan ses
frem til den 25. september.
Aktiviteter
Coronaen har også indflydelse på hvilke arrangementer der kan
afholdes.
• Det månedlige ”Åbent Hus” er droppet indtil videre.
• Vores koncert med Møllers Boogie Band er også udsat, men
vi håber på at kunne gennemføre det engang til foråret.
• Dødscafeen har skifter navn til Café Liv & Død, og holder
åbne møder med the, kaffe og kage en gang om måneden –
første gang mandag 21. september kl. 19-21. Alle er
velkomne, men det kræver tilmelding via Facebook eller på
mail til sosch@live.dk af hensyn til pladsen.
• Mændenes Frokoststue er også på banen igen. De mødes
tirsdage mellem Kl. 11-13 og smører selv en ”rundtenom”
med blandet pålæg. Øl og vand kan købes, mens
røverhistorierne er helt gratis…
• Nørklerne under Røde Kors er en ny gruppe. De mødes i lige
uger tirsdage fra kl.13.00-17.00. og strikker og syr til bl.a.
syge børn på hospitalerne.
• Posthusets Musik Café holder lukket i september, men
starter op igen søndag den 4. oktober.
Se flere omtaler af alle Posthusets grupper på Facebook
detgamleposthus-gilleleje eller under Grupper på vores
hjemmeside detgamleposthus.dk, og tjek om der er ændringer
for netop din aktivitet.
Loppemarked
Posthuset er medlem af Foreningen ”De gode ting”, der driver
genbrugs-teltet i Skærød. Den næstsidste weekend i august stod vi
for salget af bedre kasserede effekter. Det er vi åbenbart gode til,
for der kom over 7000 kr. i Posthusets kasse. Tak til holdet, der
brugte en weekend på projektet.
Haven forskønnes
Til slut vil vi bede jer lægge mærke til den transformation fra
byggeplads til by-have, vores arealer rundt om Posthuset
gennemgår i øjeblikket. Det er Posthusets Havenisser Annika
Johannessen og Claus Svendsen der står for anlæggelsen af vores
nye pæne have og terrasse.
De bedste hilsner fra bestyrelsen i Gilleleje Gamle Posthus.
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