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Kære medlem  
 
Veloverstået Generalforsamling d. 7. marts 2023 
Der var i alt 58 medlemmer som fandt vej til vores smukke købmandsgård på en kølig aften i 
måneskin. På generalforsamlingen blev der informeret om og drøftet mange emner i den 
hyggelige sal og stemningen var i top. Uden kampvalg blev 3 nye medlemmer og 2 nye 
suppleanter valgt til bestyrelsen, der nu består af:  
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Ditlev Berner – Formand 
Laura Ricks – Næstformand 
Helle Kærsager – Sekretær * ny 
Hanne Marie Hansen – Kasserer * ny 
Niels Justesen 
Jens G. Friis 
Michael Rosengaard* ny 

Suppleanter (på valg hvert år): 
Per Gidionsen Frisk * ny 
Anne Kensmark * ny 
 
Efter afstemning blev et nyt slogan valgt: Den gamle Gaard – Historien lever.  
Du kan læse Formanden Ditlev Berners beretning HER.  
Du kan læse Generalforsamlingens referat HER 
 
KODE LOG IN FOR MEDLEMMER OG FRIVILLIGE (UÆNDRET): DGG2022  
 
 
 

https://dengamlegaardfaaborg.dk/?page_id=1899
https://dengamlegaardfaaborg.dk/?page_id=2130
https://dengamlegaardfaaborg.dk/?page_id=188
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SONIA BRANDES PÅSKEUDSTILLING 
Fra den 2. april til den 10. april. Alle dage fra kl. 13.00-16.00. GRATIS entré 
 
Den gamle Gaard inviterer dig til en helt enestående udstilling med kunstner Sonia Brandes 
berømte papirklip. Sonia Brandes, som nu er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune, blev 
født i 1946 og voksede op på Ærø. Det var som barn på Ærø, Sonia Brandes lærte – og hvert år 
glædede sig til – at lave gækkebreve, som med tiden blev hendes kunstneriske udtryksform. 
 
Sonia Brandes udstilling er en del af ”Påskedage i Faaborg 2023”. Det vil være muligt at købe 
Sonia Brandes papirklip på udstillingen. Du kan læse mere her.  

FERNISERING: Sonia Brandes åbner udstilling på Den Gamle Gaard 
Palmesøndag den 2. april kl. 13.00  
 
Vi inviterer til fernisering på Den gamle Gaard, når kunstner Sonia Brandes åbner udstilling 
med egne papirklip gennem tiderne. Ved ferniseringen vil der være en lille forfriskning, og 
kunstneren vil også være til stede og er startskuddet på Påskedage i Faaborg 2023. Alle er 
velkomne. GRATIS entré. 
 
FOREDRAG: Sonia Brandes Om egne papirklip og psaligrafi fra den store verden 
Påskelørdag den 8. april fra kl. 13.30-16:00. Billetpris pr. person Kr. 50,-  
 
Hør kunstner Sonia Brandes fortælle om sine egne papirklip og papirklip fra andre steder i 
verden. Vin og vand kan købes. Billetter kan købes online og ved døren (dog efter først-til-
mølle-princippet). Køb billet HER.  

 

 

 

 

 

https://dengamlegaardfaaborg.dk/?page_id=1559
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/bu141t08o8
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Nye medlemmer søges  
Kender du et kommende medlem? Det kan være at din 
mand/kone/datter/søn/børnebørn/moster/onkel endnu ikke har meldt sig ind i foreningen 
☺?  
Vi vil rigtig gerne finde flere medlemmer i 2023. Pt har foreningen 250 medlemmer. Planen er 
at nå over de 300 medlemmer i løbet af de næste 6 måneder – ikke mindst i forbindelse med 
vores arv fra Søren Kristiansen (se formandens beretning). 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 mobilepay nr 259713.  
Du kan også indbetale direkte til vores bankkonto, som er 0828-8015674920. Husk at skrive 
”KONTINGENT 2023” i beskedfeltet. 
 
Donationer i form af pengegaver  
Igen, i forbindelse med Foreningens arv, ønsker foreningen sig et antal donationer i form af 
pengegaver. Vi skal bruge minimum 105 stk. a Kr. 200,-. Det er ikke et krav at pengegaverne 
skal doneres af medlemmer. Vi sætter en kampagne i gang hvor vi bl.a. kontakter 
virksomheder i lokalområdet. Det er dog nærliggende at spørge vores trofaste medlemmer 
først ☺.  
Pengegaverne kan indbetales på mobilepay 883111.  
Du kan også indbetale direkte til vores bankkonto, som er 0828-8015674920. Husk at skrive 
”PENGEGAVE 2023” i beskedfeltet  
 
Flere frivillige søges 
I år udvider vi vores aktiviteter og antal åbningsdage. Det er dejligt, men det kræver endnu 
flere hænder. Kender du nogen, der har lyst til at være frivillig? Vi har brug for 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 vedlige. Udstillingsgruppen 
søger også flere medlemmer. Du kan være med til at sikre en høj standard for Den gamle 
Gaards kommende udstillinger. Alle kan gøre gavn. 
 
Kontakter: 
Anette Torup anette.torup@gmail.com (events)  
Lars Torup lars.torup@gmail.com (bygninger/have). 
Arne Stricker på arnestricker@hotmail.com  (udstillinger). 
 
Vi ses d. 2. april til fernisering og åbning af Sonia Brandes udstillingen i Den gamle Gaard. 
 
Med de bedste forårshilsener fra bestyrelsen 
 
 

mailto:anette.torup@gmail.com
mailto:lars.torup@gmail.com
mailto:arnestricker@hotmail.com

