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Nyhedsbrev maj 2013
Dagligstuemøde 
Onsdag 20. marts var der et pænt besøgt dagligstuemøde med Dorthe Wolf Sørensen, som har beboet 
Gammel Have i vintermånederne januar-marts. Den alsidige kunstner var glad for de gode 
arbejdsbetingelser i atelieret, hvor hun både arbejde med store trærelieffer og malerier – ikke mindst 
inspireret af de åbne vidder og dybe skove i USA og Canada, hvor Dorthe Wolf Sørensen megen tid de 
seneste år. 
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.

Tid til beskæring
I vinterens løb er der fældet træer og ryddet buske i kunstner-
boligens gamle have.  Den slags er der næsten altid mere end en 
mening om, og det har i dette tilfælde også vakt stærke følelser i 
og omkring Gammel Have. Som det fremgår af billedet til højre 
er det nu indblik til haven og huset fra tilkørselsvejen, men også 
masser af grønt. På sit næste møde vil bestyrelsen besigtige 
forholdene med henblik på initiativer, der på den ene side kan 
bevare kunstnerboligens ugenerte beliggenhed og på den anden 
side sikrer lys og luft i haven.

Udlejning 
På nuværende tidspunkt er kun november og december ledige i år. I maj har Bjarki Bjarkason beboet 
Gammel Have og i juni bliver det Tord Larson. En nordmand mere, Geir Sundbø, flytter ind i juli. Han 
har tidligere opholdt sig i Gammel Have. Det samme har augustbeboeren Jörgen Hammar, der for snart 
30 år siden var blandt kunstnerboligens første gæster. Ind i efteråret rykker kvinderne ind i Gammel 
Have. I september Lilian Brøgger og i oktober Berit Bergmann.

Tak for bidraget
Igen i år er kunstnerboligen blevet betænkt med et beløb fra Fyn-Langelands Fond. Checken på 25.000 
kroner blev overrakt på dagligstuemødet i marts af Preben Hansen fra fondsbestyrelsen. Det er tanken 
at anvende pengene til tiltrængt renovering, blandt andet af garagen, hvis betontag har rundet det halve 
århundrede, samt til fortsat udskiftning af inventar i huset. Hans Peder Hansen og hustru Margrethe 
Hansens Fond er meget taknemmelig over den gentagne velvilje.
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