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VINTER NYHEDSBREV 2019
NYHED – LØRDAGS CAFE
Posthuset præsenterer nu en NYHED, som vi har glædet os til længe. For at give så mange som
muligt lejlighed til at se hvad Posthuset kan tilbyde, introducerer vi nu en lørdags cafe - den 2.
lørdag i hver måned – hvor huset vil være åbent for alle nysgerrige med mulighed for en
rundvisning, et brætspil, en hygge snak eller en orientering om husets muligheder for dig.
Første gang bliver lørdag den 14. December kl 14 -16, hvor der vil være gløgg og æbleskiver og
lys i juletræet…

KONTINGENT FORHØJELSEN
På foreningens generalforsamling i april i år blev det vedtaget at hæve kontingentet fra 50,- til
100,- Kr. pr år fra 1. Januar 2020. Husets økonomi er sund, men det er nødvendigt at have et
større økonomisk råderum, for at huset kan fungere optimalt for over 500 medlemmer. Husk
at rette beløbet ved næste indbetaling til bankkonto 2255-6283382832 eller Mobilpay 38729

STØTTEKONCERTEN
Fredag den 1. november spillede Møllers Boogie Band op til fest i Gilleleje Gamle Posthus. Det
var en bragende succes – så stor at vi desværre måtte afvise mange ved døren, da salen var
prop fyldt. Vi er i gang med at forhandle om en opfølgnings-koncert i foråret 2020.

ÅRET DER GIK
Året der snart er gået, var Posthusets første aktive år. Der er sket meget. Huset blev malet
udvendigt, mange nye grupper er startet, vores trofaste frivillige har ydet en uvurderlig
indsats og vi har afholdt mange fine udstillinger. Lørdag den 7. December er der fernissage
Kl.11-16 på Lars Julsgaards maleriudstilling, der hænger i rummene frem til 1. februar.
Bestyrelsen vil gerne takke alle for den store støtte og opbakning, vi har modtaget, og håber at
2020 kan tilbyde endnu flere gode oplevelser i vores fælles gamle Posthus.

God Jul og Godt Nytår
fra Det Gamle Posthus og dets bestyrelse.

