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Nyhedsbrev december 2012
Fuglebad
Det er ikke kun i den kolde vintertid, at der er grund til at 
tænke på havens fugle. Om sommeren kan fuglene 
have andre behov end lige netop foder, f.eks. et 
forfriskende bad.
På terrassen i kunstnerboligens have står et smukt 
granittrug – et fuglebad, som er en gave til Gammel 
Have fra billedhugger Joseph Salomon, der boede i 
huset i sommer sammen med sin hustru, Hanne Sie, 
der er billedkunstner. Det var i øvrigt anden gang, at 
parret opholdt sig i Gammel Have.  Tak for gaven.

Udlejning 
I  denne måned er Gammel Have ikke beboet, og desværre har året budt på perioder uden udlejning, 
blandt andet begrundet i afbud. Det er ærgerligt, og har naturligvis givet anledning til overvejelser i 
bestyrelsen. En forklaring er formentlig, at også forfattere og andre kunstnere lever med en større 
økonomisk usikkerhed for tiden. Set over årene har der været udsving i udlejningen, og heldigvis tegner 
2013 til at blive et godt år i den henseende. På nuværende tidspunkt er kun november og december 
ledige. Årets første gæster bliver Dorthe Wolff Sørensen og hendes canadiske kæreste, Robert. Hun har 
en baggrund som kunsthåndværker, men arbejder i flere forskellige udtryk. Under opholdet i Gammel 
Have januar-marts forventer Dorthe Wolff Sørensen at arbejde med maleri og trærelieffer. 

Bidrag 
Igen i år er kunstnerboligen blevet betænkt med økonomiske bidrag fra Den Faberske Fond, Fyn-
Langelands Fond, Entreprenør Marius Pedersens Fond, Lunde Brand og Fynbo Fonden. Disse bidrag er 
ikke blot med til at sikre driften i perioder med udsving i udlejningen, men navnlig giver de økonomi til 
at udvikle Gammel Have, så  kunstnerboligen fortsat vil være attraktiv for nordiske kunstnere fra nær og 
fjern. En stor tak for jeres velvilje. 

Glædelig jul og godt nytår
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