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Kære medlem 
 
Efter en travl og begivenhedsrig sommersæson i Den gamle Gaard er det tid til et nyhedsbrev. Vi 
ønsker dig god læselyst. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 
post@dengamlegaardfaaborg.dk. 
 
 
Sommerens opmuntrende tal 
 
Allerførst vil vi sige TUSIND tak til alle de frivillige på den Den gamle Gaard og til de mange 
besøgende. Mere 3000 personer har været forbi, oplevet de gamle stuer, fordybet sig i vores 2 
sommerudstillinger, lyttet til koncerter, nydt kaffe og friskbagt kage i gården og været med til at 
skabe en glad og harmonisk stemning. Alt sammen takket være en kæmpe indsats fra vores mange 
frivillige, der hver især har givet Den gamle Gaard hjerteliv og sjæl sommeren igennem. 
Også en meget stor tak til Det Rigtige Faaborg som med deres cafe i vores have og Tepavillon 
ganske gratis arrangerede fællessang, koncerter og vinsmagninger til glæde for byens befolkning 
samt turister.  
 
Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening har nu over 200 medlemmer. Der er plads til mange 
flere :). Medlemsskab fra 1.9.22-31.12.22 er sat ned til halvpris, dvs. Kr. 100,- pr. person indtil 
årsskiftet. Hvis du kender nogen, som gerne vil støtte op om Den gamle Gaard, men ikke kan 
overskue at være frivillig i foreningen, er medlemskab en god og nyttig løsning.  
 
Vi er nu lidt over 50 frivillige fordelt på fem arbejdsgrupper. Hvis du vil være med i fællesskabet, 
kan du melde dig som frivillig her.  
 
Endelig kan du løbende følge foreningen og aktiviteterne i Den gamle Gaard på vores 
officielle Facebook gruppe - Den gamle Gaard Faaborg , som har over 650 følgere.  

mailto:post@dengamlegaardfaaborg.dk
https://dengamlegaardfaaborg.dk/?page_id=301
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069544996545
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Årets Faaborgenser 
 

   
 
En af årets største begivenheder har været tildeling af Årets Faaborg-genser til de frivillige omkring 
Den gamle Gaard. Præmien, en smuk vase kreeret af keramiker Ulf Nielsen, kan ses i 
indgangspartiet på Den gamle Gaard. Her kan du læse artiklen fra Fyens Stiftstidende og selve 
motivationen fra ”Vennernes” formand.  
 
Foreningens 90-års jubilæum 
 

 
 
Ca 100 personer var mødt op til en oplevelsesrig julidag, hvor Den gamle Gaard var propfyldt med 
mennesker, der oplevede en levende samtale mellem to generationer. Her ses Ditlev Berner i 
samtale om foreningens histories sammen med Hans Stavnsager (borgmester) og Ida Rasmussen 
(arkivar og borgmesterens mor). Jubilæumsudstillingen kan genopleves ved at trykke her.  
 
Sponsorer og donationer  
 

https://dengamlegaardfaaborg.dk/?page_id=913
https://dengamlegaardfaaborg.dk/?page_id=913
https://photos.google.com/share/AF1QipPD5QCqueivAS9PF4opx1mklFEM0QwA9b_WdQ2-F-a5waLnsDA2IJoFhFIyjeZMGA?key=b1lYMWpyNlVOTFhPQ0tiMnVmby1xek42bXQ2eWZ3
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Der er udført et kæmpe arbejde i at skaffe sponsorer og vi har modtaget mange donationer, som 
har gjort det muligt at drive Den gamle Gaard med frivillige kræfter. Bl.a. betalte Firmaet HJ-
Hansen, der er ejet af efterkommere til Hempel-Ploug, for T-shirts med logo til alle frivillige i Den 
gamle Gaard.  
Hver donation er et dejligt skulderklap til foreningen og de mange mennesker, der sammen løfter 
opgaven med at gøre Den gamle Gaard levende. Til glæde for byen, egnens indbyggere og de 
mange turister fra ind- og udland. 
I fredags modtog vi en donation fra ”Det Strømførende Laug” på 2.000 kr. Her ses Bernt Munk 
Madsen overrække donationen til foreningens formand. Læs her hvem har doneret til Den gamle 
Gaard.  

 
STAVN 2022 
 
Da vores økonomi er begrænset, har vi fra i år besluttet, at STAVN 2022 ikke udleveres gratis til 
medlemmerne af foreningen, men kan erhverves for 60 kr pr stk. Hvis du vil være sikker på at få et 
eksemplar, kan du forudbestille på stavn@dengamlegaardfaaborg.dk. Dette tilbud gælder kun 
medlemmer af foreningen. Vi forventer, at bogen kan hentes i Den gamle Gaard primo december.  

 

 

Nye naboer? 

https://dengamlegaardfaaborg.dk/?page_id=536
https://dengamlegaardfaaborg.dk/?page_id=536
mailto:stavn@dengamlegaardfaaborg.dk
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Som bekendt traf bestyrelsen den beslutning af sætte Hobys gård, naboejendommen til Den 
gamle Gaard, til salg. Det er EDC, der forestår salgsprocessen, og der er stor interesse for den 
smukke fredede ejendom fra 1720. Er der nogle i din omgangskreds som ønsker at gribe denne 
enestående chance for at erhverve sig en historisk ejendom (med rare naboer😊), kan du læse 
mere her. Del gerne linket. 
  
 
 
De bedste sensommerhilsener 
 
Bestyrelsen for Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening 
Laura Ricks  
 
PS. Intentionerne er mange og gode. Vi gør alle alt hvad vi kan for ”vores” sted. Efter denne gode 
sommersæson er vi bedre klædt på til at tage fat i det næste kapital på Den gamle Gaard. Vi 
vender stærkt tilbage med planer for efteråret og vinter på Den gamle Gaard.  
 
PPS Godt vi har en fotogen formand. Hvis du vil opleve Ditlev ”live” kan du streame den nye sæson 
af Kunstnerkolonien på DR2 som er optaget i Faaborgområdet og i bl.a. Den gamle Gaards 
Tepavillon. 
 
 

https://www.edc.dk/alle-boliger/faaborg/5600/holkegade-3/?sagsnr=56004462
https://www.dr.dk/drtv/saeson/kunstnerkolonien_-paa-sydfyn_288639

