
 
PostNyt Sommer 2019 

 
 
 Her har du forårs sæsonen sidste nyhedsbrev. 
 
Arrangementer i Posthuset den kommende sommer: 
 

• Sidste foredrag på kanten af vildmarken: 
 D. 28 maj kl.19.30-21.00 
 Gratis adgang  
 
På kanten af vildmarken 
Øen der huser verdens største landlevende rovdyr - Kodiac bjørnen, som kan veje helt op til 900 kg 
og lidt til. 
 
Hør om en ekspedition til fods, tværs over Kodiak Island i Alaska. Hvordan en friluftsvejleder, en 
femkamp mester, en crossfit instruktør og en filosof tager skridtet ud i det ufremkommeligt 
terræn, hvor jungleloven hersker, og bjørnene bestemmer. Vildmarken stiller store krav til ens 
mentale overskud og du står konstant overfor at træffe skarpe og livsvigtige beslutninger. 
 
Aftenen byder også på en et indblik af Kristians kommende ekspeditioner til Alaska  
Kodiak Island 2019 ‘Bay to Bay’. 
  
Læs mere på hjemmesiden  www.detgamleposthusgilleleje.dk 
 
 

• Børneloppemarked på Læsserampen 
 Hver lørdag fra d 29 juni til og med d 3 August fra kl.10.00-14.00 
 Har du lyst til at høre nærmere eller deltage så mail til os.
 gillelejegamleposthus@gmail.com 
 
 

• Udstillinger i Posthuset: 
Maj FOF Akvarelhold Lørdage i maj måned fra kl 13.00 til kl 16.00 
 
Juni Gilleleje Kunstnere 

Åbent fredage - lørdage -søndage samt helligdage kl.12.00-16.00
 Fernisering d. 1 juni kl.14.00 - sidste dag d.23 Juli 

 
Juli Fernisering d. 6 juli kl. 13.00  
 Åbent fra d.29 juni til d 24 Juli alle dage fra kl.12.00-16.00 
 
 
Hjertestarterkursus v. Nordkystens Livredningstjeneste 
 D. 2 maj afholdtes det første Hjertestarter Kursus i Posthuset. 
 Kurset var super godt og meget givende og tusind tak til John  Mogensen. 
 Næste kursus er d. 19 september kl 17.00-20.00 Gratis for  medlemmer. 
  Der er åbent for tilmelding. 
 



Arbejdsdage i Posthuset 
 Vores faste arbejdsdage - mandage i ulige uger - fra kl. 10.00- 14.00 
fortsætter sommeren over!!! 
 Mange tak til alle der har givet en hånd henover sæsonen - vi har 
 nået utroligt meget og i en hyggelig atmosfære. 
 Sommerens projekter er: Have - Læsserampe - Skur o.a. 
 Mød bare op - der er opgaver for alle og altid brug for hænder. 
 
 
Kulturnat d. 14 september holder vi åbent hus - mere herom senere. 
 
Tusind Tak 

• Posthuset har fået 7000,- af Rotary Gilleleje - til forenings skabe i Flygelstuen 
• FOF Nord har doneret 2000,- til 40 dejlige bløde hynder til stolene 
• Pedersens Maskinfabrik donerer et nyt gelænder til den gamle indgang hvor 
• Nordkystens Entreprenører har doneret fjernelsen af elevator og meget tung 

betonvæg - samt et hel vognlæs jord til den fremtidige græsplæne. 
• Flaget kan igen hejses over Posthuset - tak til STARK 

 
Diskussion i forlængelse af generalforsamlingen d 4 april: 
Gøre posthuset mere synligt i lokalområdet bl.a.: Månedlige caféer - Pr. Pr. og Pr.  
Flere Frivillige 
Mange gode ideer til arrangementer bl.a. for mænd og børn 
 
 
Sæsonbookningen til foreningerne er på trods af nogle få justeringer faldet på plads 
og gået op i en højere enhed . Der er pt. 21 foreninger der er faste brugere af 
Posthuset. Her udover er der et utal af møder og foredrag og vi er i skrivende stund 
412 medlemmer.  
 

 
• Vi vil fremover sende 4 nyhedsbreve om året - mht. arrangementer henvises til 

hjemmeside og facebook samt korte eksakte mails. 
 
 
 
 


