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Kære medlem  
 
Allerførst vil vi med stolthed fortælle om det imponerende besøgstal i 2022.  
Tak til alle jer frivillige og gæster som sørgede for liv og glade dage i huset og i gården! 
 

Påske (3 dage): 262 besøgende 

Sommerferie (25.6.-20.8. torsdag fredag lørdag) 2424 besøgende 

Efterårsferie (uge 42) 713 besøgende  

Jul (3 weekender) 693 besøgende 
Div. dage, Store Bededag, Kr. Himmelfart, 90års jubilæum, 
Kulturnat, Medlemsjulehygge, vægterbesøg 

690 besøgende 

 I alt (mindst) 4782 besøg i 2022 

 

Status salg af Holkegade 3 

Vores fredede ejendom har været til salg hos EDC Faaborg siden 1. juni 2022. Der har været 22 fremvisninger til dato (nogle af dem er 2. 
og 3. gangs visning til samme personer). Vi har været tæt på en slutseddel et par gange. Desværre betyder fredningen, at bygningen er 
underlagt nogle restriktioner, som medfører begrænsninger for, hvor meget bygningen må ændres. Derfor er salget endnu ikke er 
lykkedes.  
Men med den rette tilgang, er der stadig mange muligheder i denne smukke ejendom. I kan se salgsmaterialet for Holkegade 3 HER. Del 
gerne linket blandt jeres venner! Ejendommen kan også ses på Historiske Huse.  
 

Medlemsmøde d. 24. januar 2023  

50 medlemmer deltog på orienteringsmødet om den nye strategi. Mødet blev holdt i smukke omgivelser på det nye Øhavsmuseum, 
hvor formidlingsleder Anne Høyby indledningsvist bød velkommen til museet. Herefter bød formanden for foreningen, Ditlev Berner 
velkommen og overlod ordet til aftenens ordstyrer Gry Guldberg Friis, der kort skitserede rammerne for aftenens møde, herunder at der 
var tale om et orienterings- og dialogmøde, da den fremsendte strategi er godkendt af bestyrelsen.  
 
Formanden gennemgik den udsendte strategi og bestyrelsen besvarede nogle opklarende spørgsmål. Efter kaffepausen var der en god 
og konstruktiv dialog om strategien – hvor der var spørgsmål og konstruktive kommentarer til både strategi og den foreløbige 
handlingsplan for 2023-2025. Dialogen og spørgsmålene kredsede primært om det nye slogan; Den gamle Gaard – Faaborgs fristad, og 
om hvorvidt, der fremover skal tages entré. I forhold til slogan bød flere medlemmer ind med alternative forslag, og formanden sagde, 
at bestyrelsen vil overveje forslagene, men lovede ikke noget.  
 
  

https://www.edc.dk/alle-boliger/villa/5600-faaborg/holkegade-3/56004462/?utm_campaign=boligsiden&utm_source=boligsiden.dk&utm_medium=exitlinks
https://www.edc.dk/alle-boliger/villa/5600-faaborg/holkegade-3/56004462/?utm_campaign=boligsiden&utm_source=boligsiden.dk&utm_medium=exitlinks
https://historiskehuse.dk/bygninger/
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I bestyrelsen er vi meget glade for det store fremmøde og for den positive modtagelse, som den nye strategi fik på mødet. Det tager vi 
som udtryk for, at strategien er godkendt. Bortset fra slogan’et, som skal bearbejdes en gang mere. Vi kommer tilbage vedrørende dette 
i særskilt brev.  
 
 

Hvad sker der på Den gamle Gaard i 2023? 

Orientering fra tovholder for Eventgruppen Anette Torup:  
Den gamle Gaard åbner igen i forbindelse med Påsken Langfredag d. 7. april. Planen er i hovedtræk at fastholde de samme åbningsdage 
som i 2022. I sommerperioden fra maj-august planlægger Eventgruppen bl.a. 4 større musikarrangementer – Torsdags soirée - som 
holdes torsdage aftener og 4 Søndagssaloner. Derudover kommer der fællessang, loppemarked, små koncerter og leg i haven og 
kreative aktiviteter for børn. Den gamle Gaard lægger i øvrigt hus til 2 (hånd)arbejdende værksteder under garnfestivalen Knitting by the 
Sea d. 29. og 30.4. Servering af kaffe, te, kage og saft.  
Åbningstider og programmet for hele sæsonen kan ses på hjemmesiden, så snart de er offentliggjorte. 
 
Orientering fra tovholder for Vedligeholdelse og havegruppen Lars Torup: 
Gruppen er til en vis grad opdelt i mindre hold, som står for haven, rengøring, alm. bygningsvedligeholdelse og større bygningsopgaver. 
Hele haveområdet med de afgrænsende mure, plankeværk, Pavillonen og bindingsværk facaden skal gøres smukkere og mere 
indbydende. Murene skal renoveres og det sidste vedbend med rødder skal fjernes. 
 
Kender du nogen, der har lyst til at være frivillig i løbet af sommeren? 
Vi har brug for rigtig mange folk, for at kunne fortsætte sidste års gode aktiviteter. Vi kan bl.a. bruge nogen til at stå i butik, lave kaffe og 
te, bage kage, være omviser, gøre rent, stå for leg og kreative aktiviteter, ordne have og være med til at holde de fine gamle bygninger 
ved lige. Hvis der er nogen, der har lidt erfaring med at restaurere gamle huse, så er de meget velkomne. Men alle kan gøre gavn. 
 

Kender du et kommende medlem?  
Som eksisterende medlem ved du, at dit medlemskab støtter Den gamle Gaard. Vi vil rigtig gerne finde flere medlemmer i 2023 – det 
giver vores forening et godt og stabilt fundament til glæde for alle, der holder af Den gamle Gaard og en levende kulturarv.   
Et medlemskab af foreningen koster Kr. 200 pr. person pr år. Som medlem af Den gamle Gaard bliver du en del af fællesskabet omkring 
Faaborgs ikoniske gamle købmandsgård og du får bl.a. mulighed for at deltage i de medlemsarrangementer, som foreningen afholder. 

Kontingent kan indbetales på vores mobilepay nr 259713. Husk at skrive ”KONTINGENT 2023” i beskedfeltet. Man kan også indbetale 
direkte til vores bankkonto, som er 0828-8015674920. 

De bedste hilsner fra Bestyrelsen 
 

 
       
 

 

https://www.knittingbythesea.dk/
https://www.knittingbythesea.dk/
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