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Nyhedsbrev juni 2011
Nyt bryggers 
Der er gået et halvt år siden det forrige nyhedsbrev fra Gammel Have. 
Det betyder ikke, at alt har stået stille omkring kunstnerboligen. 
Tværtimod. Ikke mindst takket være endnu en generøs gave fra Fyn-
Langelands Fond blev det muligt en gang for alle at få løst de lugtgener, 
der fra tid til anden har været i bryggerset. Årsagen var et 
uhensigtsmæssigt placeret gulvafløb, og den optimale løsning var 
ophugning af gulvet, nye afløb og støbning af nyt gulv. Arbejdet blev 
udført i maj, og oven i løsningen af lugtproblemet blev der lagt 
klinkegulv i bryggerset, der samtidig har fået en mere hensigtsmæssig 
indretning. 

Beboere 
På nuværende tidspunkt er Gammel Have udlejet til udgangen af 
oktober. I juni har kunstnerparret Joseph Salamon (billedhugger) og 
Hanne Sie (billedkunstner) boet i huset. I juli hedder beboeren Kate 
Madsen, mens sensommeren optages af et par norske kunstnere, der 
tidligere har boet i Gammel Have. I august kommer komponisten Geir 
Sundbø og i september-oktober er det forfatteren Dag Sundby. 

Dagligstueaften
Der plejer at være en dagligstueaften i Gammel Have om foråret og gerne omkring Margrethe Hansens 
fødselsdag 20. april. Det møde har også lidt karakter af et årsmøde med en kort orientering om det 
forløbne år samt lodtrækning i støttekredsen Gammel Haves Venner om værker skænket til formålet af 
husets skiftende beboere. På grund af indtrufne omstændigheder har det ikke været muligt at arrangere 
denne dagligstueaften før sommerferien, men det vil selvfølgelig ske på et senere tidspunkt.

Ejendomsskat
Foruden den ovennævnte check fra Fyn-Langelands Fond har Gammel Have igen i år modtaget tilskud 
fra Den Faberske Fond og Marius Pedersens Fond. En stor tak for den fortsatte opbakning til arbejdet. 
Også en tak til Faaborg-Midtfyn Kommune, der efter ansøgning har bevilget Gammel Have fritagelse for 
kommunal grundskyld.

Afmelding af nyhedsbrev
For at forbedre kontakten med tidligere beboere og andre, der interesserer sig for Gammel Have, vil vi 
2-4 gange årligt udsende et nyhedsbrev. Hvis du ikke ønsker at modtage flere, så send en mail om det til 
tk@midtfyn.net og du slettes på vores mailingliste.

Hans Peder Hansen og hustru Margrethe Hansens Fond
v/ Uffe Tønning, Åvangen 96, DK-5750 Ringe,  +45 62 62 37 54 

Forår i Gammel Have.
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