Kunstnerboligen
”Gammel Have”
Sødingevej 31
5750 Ringe
Danmark
www.gammelhave.dk

Nyhedsbrev december 2013
Dagligstuemøde
Onsdag 25. september var der dagligstuemøde med den danske illustrator Lilian Brøgger, som fortalte
om sit arbejde, der omfatter både voksen- og børnelitteratur. Til mødet havde hun været en tur på Ringe
Bibliotek for at finde eksempler på bøger, som hun har illustreret – og det er mange. I forbindelse med
hendes ophold i Gammel Have arrangerede Ringe Bibliotek således også en udstilling af hendes værker.

Ansigtsløftning til den gamle have
I forrige nyhedsbrev omtaltes en markant beskæring og udtynding af bevoksningen i kunstnerboligens
frodige have. Det var blevet nødvendigt at gå radikalt til værks, men i erkendelse af havens fine karakter
og store betydning for kunstnerboligen som helhed har bestyrelsen prioriteret at bruge en pæn sum
penge på gen- eller nyetablering af havens rum. Billedet ovenfor giver et indtryk af arbejdet (udført af
firmaet Concentus fra Fjellerup), men først foråret og vel dertil et par somre vil yde resultatet fuld
retfærdighed. Det er bestyrelsens håb, at kommende beboere vil værdsætte den nye, gamle have.

Udlejning
Allerede på nuværende tidspunkt tegner udlejningen næste år lovende. Syv måneder er udlejet eller
reserveret. Årets tre sidste måneder står ledige og det samme gælder februar og marts. Skulle der blandt
nyhedsbrevets læsere være interesserede til netop februar og marts, er der mulighed for en fordelagtig
aftale ved hurtig henvendelse (se hjemmesiden).
2013 slutter med svensk besøg i Gammel Have, forfatter Leif Landen og bibliotekar Inger Landen.

Kunstnerboligen forbliver på svenske hænder i januar, når billedkunstnerne Cecilia Larsson og Håkan
Eriksson flytter ind.

Lørdagsgæst hos DR P4 Radio Fyn
I november og begyndelsen af december boede arkitekt Morten Sylvest i Gammel Have. Han er i gang
med et studie af danskernes boformer og benyttede opholdet til at få kontakter på Fyn. Hans projekt går
ud på at bo hos forskellige mennesker i 1-2 dage, deltage i deres hverdag og tale med dem om deres
boform. Studiet skulle gerne munde ud i en bogudgivelse om 100 forskellige måder at bo på.
Lørdag 30. november var Morten Sylvest gæst hos Radio Fyn, hvor han fortalte nærmere om sit projekt.
Du kan høre eller genhøre indslagene her.

Relancering af hjemmesiden
Det er mere end 10 år siden, at Gammel Have fik sin hjemmeside på internettet. Siden er ikke ændret
væsentligt i indhold og opbygning siden, selv om udviklingen også på dette felt har været enorm.
Gammel Haves bestyrelse har derfor besluttet, at en relancering af hjemmesiden skal være en af de
prioriterede opgaver i 2014.
Til dette arbejde modtager vi meget gerne respons og forslag fra tidligere beboere, venner af
kunstnerboligen og andre modtagere af nyhedsbrevet/brugere af hjemmesiden.

Tak for bidraget
Kunstnerboligen Gammel Have er begunstiget med både en trofast vennekreds og gavmilde mæcener.
Blandt de sidste kan nævnes Den Faberske Fond, der lige før jul har givet 20.000 kroner til husets drift,
og tidligere på året er modtaget 10.000 kroner fra Entreprenør Marius Pedersens Fond og 25.000
kroner fra Fyn-Langelands Fond. Tak for disse bidrag – og tak for de pengemæssigt mindre bidrag, men
for kunstnerboligens folkelige forankring mindst lige så vigtige bidrag fra vennekredsen.

Afmelding af nyhedsbrev
For at forbedre kontakten med tidligere beboere og andre, der interesserer sig for Gammel Have,
udsender vi 2-4 gange årligt 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.

Glædelig jul og godt nytår
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