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Året 2021 har været et godt år belægningsmæssigt set. Huset har således været udlejet alle
måneder til kunstnere fra især Danmark, Sverige, Norge og Island. Desværre måtte september
måneds norske kunstner melde pas, men vi benyttede så måneden til vedligeholdelse og
forbedringer af Gammel Have.

BEBOERLISTE:
Årets beboere fordeler sig som følger:
Januar - April:

Årets første måneder blev beboet af Corinne Fankhauser, der er schweizisk
agronom og forfatter og som selv voksede op på en gård i den franske del
af Schweiz.
Da vi fandt, at Corinne Fankhauser og Gammel Haves stifter, Margrethe
Hansen, havde mange lighedspunkter/fællesinteresser, valgte vi lidt
utraditionelt at imødekomme ansøgningen.

Maj:

I denne måned gæstede den islandske forfatter, Kristrun Gudmundsdottir,
Gammel Have. Kristrun Gudmundsdottir har siden 1996 udgivet en række
bøger og digte.
Kristrun Gudmundsdottir skulle oprindeligt have besøgt Gammel Have i
juni 2020, men det satte Coronaen en stopper for. Det lykkedes heldigvis at
få byttet rundt, så både Kristrun Gudmundsdottir og Gammel Have blev
tilgodeset.

Juni:

Den svenske forfatter og billedkunstner Agneta von Koskull tog sammen
med sin mand denne måned ophold i Gammel Have. Agneta von Koskull
bor til daglig i centrum af Lund og så frem til at få fred og ro, så hun og
hendes mand kunne koncentrere sig om at skrive en bog sammen.
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Juli:

Endnu en svensk forfatter gæstede Gammel Have denne måned, nemlig
Jenny Jägerfeld, der skriver skønlitteratur for både børn, unge og voksne.
Jenny Jägerfeld er oprindeligt psykolog og havde en del af måneden sine to
børn med i Gammel Have.

August:

Denne måned blev Gammel Have beboet af den samiske filmregissør, Paul
Simma, der bor i Tromsø i det nordlige Norge. Poul Simma nævnte i sin
ansøgning, at Danmark for ham er et tropisk land langt borte i det sydlige
Europa, hvor det ikke regner så ofte som hjemme hos ham. Tiden i
Gammel Have blev brugt til at skrive et filmmanusskrift.

September:

Det var meningen, at den norske oversætter og redaktør, Kristian
Breidfjord, i denne måned skulle have gennemført det ophold, der var
blevet udsat pga. Corona. Forskellige forhold forhindrede desværre dette,
så vi får se, om det kan blive senere.

Oktober:

Den danske forfatter, Palle Bøgelund Petterson, nød denne måned et
ophold i Gammel Have. Palle Bøgelund Petterson så frem til en periode,
hvor han kunne koncentrere sig om færdiggørelsen af et af de værker, som
have havde arbejdet på en længere periode.

November:

Endnu en dansk forfatter, Tonny Vorm, gæstede denne måned Gammel
Have. Tonny Vorm har bl.a. skrevet om cykelløb, hvor ikke mindst hans
bog om Jesper Skibby er kendt. Tonny Vorm så frem til at færdiggøre en
bog om Østgrønland under 2. verdenskrig, hvilket arbejde også var i
centrum ved et spændende dagligstue-arrangement i regi af Gammel Have
Venner. Det var efter en lang periode med Corona endelig muligt at
genoptage denne aktivitet.

December:

Årets sidste måned blev igen beboet af Corinne Fankhauser, der også
boede i Gammel Have i begyndelsen af året.
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GENERELLE BEMÆRKNINGER:
Efter mange års gedigen indsats stoppede Lene Crone Nielsen i bestyrelsen, da familien flyttede
til Århus. Lenes afløser er Maria Louise O. Møller, der er den nye præst i Ryslinge Frimenighed.
En stor tak til Lene og en varm velkomst til Maria.
I september benyttede vi en afbudsperiode til at udskifte vort oliefyr med en luft til vandvarmepumpe, hvorved den faktiske tomgang blev minimeret. Tilbagemeldingerne fra beboerne
på den nye varmekilde har været meget positive og vi ser frem til en vis besparelse, om end de
stigende energipriser gør deres. Udskiftningen blev muliggjort ved ekstraordinære tilskud fra
Den Faberske Fond og Entreprenør Marius Pedersens Fond, som der også her skal lyde en stor
tak til.
Vi udgiver fortsat et elektronisk nyhedsbrev, således at tidligere beboere og andre interesserede
løbende kan følge med i Gammel Haves forhold. Tilmelding er stadig mulig fra vor hjemmeside
www.gammelhave.dk. Der er ligeledes en folder om Gammel Have. Den kan rekvireres af alle
interesserede. Endelig er alle meget velkomne til at følge og støtte os på Facebook.
Driften af huset kan fortsat vanskeligt lade sig gøre uden støtteforeningen "Gammel Haves
Venner". Støtteforeningen virker som en art kunstforening. For hvert lod a 100 kr. har man en
chance for at vinde et værk primært skænket af de kunstnere, der har boet i Gammel Have. Vi
håber, at der fremover fortsat vil være mange venner, der vil støtte på denne måde. Nye kan
indmelde sig ved at betale 100 kr. på følgende kontonr. 1551 0003348946 - husk at oplyse navn og
adresse.
Også bidragene fra vore trofaste sponsorer, Den Faberske Fond og Entreprenør Marius Pedersens
Fond, har været af helt afgørende betydning for den daglige drift.
Uden disse tilskud var det ikke muligt at drive Gammel Have, hvorfor der også her skal lyde en
oprigtig tak. Samtidig skal der lyde en tak til Faaborg-Midtfyn Kommune, der fortsat har bevilget
Gammel Have fritagelse for betaling af grundskyld.
Peter Flint Jensen
formand
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