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Nyhedsbrev januar 2010
Gammel Have i fjernsynet
Lørdag 2. januar bragte TV2/Fyn+ en halv times udsendelse fra Gammel Have, hvor Signe Ryge er på
tomandshånd med Birthe Bo Sakurai, som i denne vinter bor i kunstnerboligen. I udsendelsen fortæller
fondens formand, Peter Flint Jensen, om Margrethe Hansen og kunstnerboligen. Birthe Bo Sakurai
fortæller om sig selv og sin kunst. Udsendelsen efterlader ingen tvivl om, at hun trives i Gammel Have
og virkelig får arbejdet med sine billeder.
Se eller gense Signe Ryges udsendelse på http://www.tv2fyn.dk/video/27039

25-års jubilæum
Søndag 6. september blev Gammel Haves 25-års
jubilæum som kunstnerbolig fejret med en uformel
sammenkomst på gårdspladsen, som for huset og dets
beboere har været en af gevinsterne ved atelierbyggeriet i
2007. Heldigvis klarede vejret op, så vi kunne være
udendørs. Godt et halvt hundrede, heriblandt flere
tidligere beboere, kom til jubilæet, hvor borgmester Bo
Andersen og fondsformand Peter Flint Jensen holdt
taler, mens operasanger Rasmus Tofte Hansen og
guitarist Jesper Sivebæk underholdt med et udvalg af
nordiske sange (Bellmann og Carl Nielsen). Et
jubilæumslotteri over gaver skænket til formålet gav en
indtægt til Gammel Have på 2500 kroner. Tak til alle, der var med til at gøre dagen festlig. Tak for alle
gaverne, både dem, der blev trukket lod om, og dem, som Gammel Haves kasserer tog vare på.

Margrethes fødselsdag
Og a propos udlodning. I forbindelse med Margrethe Hansens fødselsdag er der tradition for at samle
Gammel Haves Venner til en forårsaften, hvor der er lejlighed til at hilse på den aktuelle beboer, høre
formandens årsberetning og deltage i udlodningen af gaver fra tidligere beboere i Gammel Have. Det vil
foregå onsdag 14. april.

Ledige forårsmåneder
Ved udgangen af april flytter Birthe Bo Sakurai fra huset. Der er endnu ikke lejere til maj og juni, så der
er stadig mulighed for et fynsk forår for en interesseret kunstner.

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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