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Nyhedsbrev juni 2014
Dagligstuemøde
Mandag 12. maj var der dagligstuemøde. Ulla og Ole Frøstrup åbnede gæstfrit deres hjem i maj for
vennekredsen, der fik lejlighed til at høre lidt om Ole Frøstrups opvækst i Odense, lidt om hans
blandede forfatterskab fra de seneste 30 år og ikke mindst om mange spændende rejser til fjerne egne
på jordkloden i forbindelse med hans virksomhed i Danmarks Radio.
I forbindelse med dagligstuemødet var der årsmøde i Gammel Haves Venner med udlodning af værker
skænket til formålet af kunstnere, der har boet en kortere eller længere periode i Gammel Have.

Kommende beboere
I juni har den svenske billedkunstner Tord Larsson beboet Gammel Have, ligesom han gjorde samme
måned sidste år. Næste måneds beboer er norsk. Øyvind Vågnes kommer fra Bergen og er forfatter. I
2005 modtog han Nynorsk Litteraturpris for romanen ”Ekko”. I september kommer Jan Tore Noreng,
der også er norsk og forfatter. Cand.mag. Poul Steiner Jensen fra Odense flytter ind i Gammel Have i
oktober for at gøre sig tanker om, hvordan historiefaget kan formidles i gymnasiet på en ny måde. Han
har 10 års undervisningserfaring fra gymnasieskolen og de senere år været med til at klæde nyansatte
lærere på til opgaven.

Udlejning
Det er desværre ingen forglemmelse, at der ikke er nævnt en beboer i august. Der var egentlig truffet
aftale med en lejer, men vedkommende har ikke bekræftet aftalen. August er normalt en eftertragtet
måned i Gammel Have og derfor hører vi meget gerne, hvis nogen har tid, lyst og mulighed for en
måneds ophold med kort varsel. Det samme gælder for så vidt november og december, som heller ikke
er udlejet endnu. Henvendelse kan ske til advokat Peter Flint Jensen på post@gammelhave.dk.

Tak for bidraget
Igen i år er kunstnerboligen blevet betænkt med støtte fra flere kilder. Der er modtaget tilskud fra FynLangelands Fond, Den Faberske Fond og Entreprenør Marius Pedersens Fond. Pengene vil bidrage til
husets vedligeholdelse, hvor blandt andet udskiftning af vinduer trænger sig på. I første omgang bliver
det dog en ny garageport. Den gamle vippeport har flere beboere fundet drilagtig og vanmskelig at
håndtere. Hans Peder Hansen og hustru Margrethe Hansens Fond er meget taknemmelig over den
gentagne velvilje.
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