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Nyhedsbrev april 2009
Udskiftning af taget
I det seneste nyhedsbrev fra Gammel Have stod et par linjer om eternittaget på kunstnerboligen. Det
bør udskiftes inden for de kommende år – og det bliver det.
Et par uger efter nyhedsbrevet og dagspressens omtale af taget, dumpede et brev ind ad
brevsprækken. Brevet kom fra Fyn-Langelands Fond, som tidligere har støttet Gammel
Have økonomisk. Ved brevet lå en check på 100.000 kroner.
Fra Nyhedsbrev for september 2008 samt Fyens Stiftstidende har jeg set, at Gammel Have ”er
blevet utæt”. På et bestyrelsesmøde har Fyn-Langelands Fond derfor besluttet at yde tilskud til nyt
tag, skrev Preben Hansen fra fonden i brevet.
Stor glæde i Gammel Haves bestyrelse, som kontaktede arkitekt Kaj Munk, Ryslinge. Ifølge hans 
overslag vil et nyt eternitskifertag – i stil med atelierets tag – koste knap 130.000 kroner. Derfor 
belavede bestyrelsen sig på at søge yderligere fondsmidler, men før det skete – ja, før aviserne skrev 
noget derom – dukkede et nyt brev op fra Fyn-Langelands Fond med en ny check på 25.000 kroner.
De to tilskud fra Fyn-Langelands Fond betyder, at finansieringen af det nye tag er sikret, og
Gammel Haves bestyrelse kan gå i gang med at finde ud af, hvornår taget skal skiftes og af hvem.

Dagligstueaften
Torsdag 16. april var der dagligstuemøde i Gammel Have med den norske billedkunstner, Thor 
Furulund og hans hustru, der efter en ferie i 2008 blev så betaget af de fynske landskaber, at de lagde 
billet ind på et ophold i Gammel Have. Det blev her i april, og Thor Furulund har benyttet det nye atelier 
flittigt, hvilket deltagerne i dagligstuemødet kunne overbevise sig om, da han udstillede et lille udvalg af 
sine værker i dagens anledning. Samme aften var der den årlige udlodning af værker, skænket til 
formålet af husets skiftende beboere, i støttekredsen Gammel Haves Venner. 

Kommende beboere
Sommeren i Gammel Have bliver ægte nordisk med dansk, svensk, finsk og norsk besøg. I maj bor 
billedkunstner Mogens Lindenholt, Skælskør i huset med sin hustru, Lene Lindenholt. I juni kommer 
den norske komponist Geir Sundbø, og i juli den finske forfatter Robert Åsbacka, der var blandt årets 
nomineringer til Nordisk Råds Litteraturpris med sin roman ”Orgelbyggaren”. Augusts beboer bliver 
den svenske billedkunstner Jörgen Hammar, der ligesom Robert Åsbacka tidligere har gæstet Gammel 
Have.

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.
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