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Nyhedsbrev december 2015
Nye vinduer
Som omtalt i tidligere nyhedsbrev er der i år skiftet vinduer i husets syd- og vestvendte facade. Det har
været en stor forbedring, og bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at gå videre med udskiftning
af vinduer i øst og nord, så snart økonomien tillader dette.

Fundats revideret
Civilstyrelsen, der er tilsynsmyndighed for Hans Peder Hansen og hustru Margrethe Hansens Fond, har
godkendt en mindre ændring af fondsvedtægten. Ændringen består i en ophævelse af den aldersgrænse,
der hidtil har været gældende for bestyrelsesmedlemmer.

Kommende beboere
Udlejningen tegner godt for 2016. Kun årets tre sidste måneder er på nuværende tidspunkt ledige. I
vintermånederne fra denne december til og med marts bebos Gammel Have af det islandske
forfatterpar Anna R. Ingólfsdóttir og Bragi Halldórsson. Begge er nyligt gået på pension og opholdet i
Gammel Have vil de bruge som et afbræk i hverdagens rutiner mellem et travlt arbejdsliv og en
tilværelse med nye muligheder. I april flytter den sønderjyske forfatter Linda Lassen ind for at
færdiggøre sin roman om Martha, en husmandskone, der fik 15 børn i begyndelsen af 1900-tallet.

Tak for støtten
Her sidst på året er der grund til at takke for den støtte og opbakning fonden modtager fra mange sider.
Det gælder den lokale presse for løbende omtale af aktiviteter i kunstnerboligen. Det gælder FaaborgMidtfyn Kommune. Det gælder Den Faberske Fond og Entreprenør Marius Pedersens Fond for igen i år
at bidrage rundhåndet til driften. Og det gælder ikke mindst alle i støttekredsen Gammel Haves Venner,
som er med til at give kunstnerboligen en folkelig forankring i Margrethe Hansens ånd.

Glædelig jul og godt nytår
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