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Nyhedsbrev september 2016
Nye vinduer 
En fornuftig økonomi har gjort det muligt i år at fortsætte udskiftningen af vinduer i kunstnerboligen, 
så der nu er moderne og energirigtige vinduer i hele huset. Vinduerne ligner de gamle, så huset har 
bevaret sin karakter.

Nyt logo
Som det fremgår af hovedet på dette nyhedsbrev, har kunstnerboligen
og fonden bag fået et nyt logo. Det vil sige, særlig nyt er det jo ikke.
Mange vil sikkert genkende skriften fra navnet på facaden af Gammel
Have og ornamentet er Per Skjolds smedejernsgreb ved Gammel Haves
indgangsdør.
Logoet blev introduceret ved relanceringen af www.gammelhave.dk og
det vil nu også optræde på brevpapir, nyhedsbreve og i andre relevante
sammenhænge.

Ledige perioder
I en lang periode har Gammel Have haft en god og stabil udlejning. Det kan forhåbentlig fortsætte, men 
lige nu tegner udsigterne for det kommende år ikke alt for lyse. Sygdom og afbud gør udlejningen i 
september og oktober noget usikker. Fra november og frem til juni er kunstnerboligen ikke udlejet. 
Skulle der blandt nyhedsbrevets læsere være kunstnere/forfattere m.fl. med interesse i et ophold i 
Gammel Have – af kortere eller længere varighed – i de kommende måneder, så kontakt venligst 
advokat Peter Flint Jensen, Torvet 3A, DK-5750 Ringe (+45 62 62 39 00) post@gammelhave.dk
Skulle man ikke selv have mulighed for eller være interesseret i et ophold, vil bestyrelsen sætte pris på, 
hvis læserne vil være med til at sprede budskabet om muligheden for at leje Gammel Have.

Tak for støtten
Igen i år har kunstnerboligen modtaget økonomisk støtte til driften. Det drejer sig om Fyn-Langelands 
Fond, Entreprenør Marius Pedersens Fond og Den Faberske Fond. Tak for håndsrækningen. 

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

Klar til et spil skak i Gammel Have?
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