
Siden sidst i Ryslinge Skulpturpark  
Så er det atter tid til en status for arbejdet i 

Skulpturpar-ken.  

Sidst fortalte vi om arbejdet med plantning af 

træer og renovering af parkens broer.  

I 2019 gennemførte vi et forsøg med ”Får i 

Skulpturpar-ken”. Vi satte 2 får med hvert sit 

lam ned i en stor ind-hegning omkring Laby-

rinten og vi må sige, at det blev en meget sto-

re publikumssucces. Mange familier har givet 

udtryk for, at det er rigtig hyggeligt med dette 

tiltag. Derfor bliver det gentaget i 2020.  

Der er også efter aftale med lodsejeren etab-

leret en trampesti langs Sallinge Å til rens-

ningsanlægget. Stien udgår fra det bagerste 

hjørne af Skulpturparken. 

I 2020 har Ryslinge Skulpturpark eksisteret i 

25 år og vi har i den anledning igangsat et 

projekt med mere kunst i parken. Der er taget 

kontakt til forskellige kunstnere med henblik 

på forslag til ny kunst , ligesom der er lavet 

aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om 

lån af nogle smedejernsskulpturer, som hidtil 

har stået ved rådhuset i Ryslinge. 

Sidste gang der blev indsamlet bidrag blev der 

indbetalt kr. 14.000 og bestyrelsen takker 

mange gange for det. Men der er stadig brug 

for bidrag til parkens drift og vedligeholdelse 

af stier, beplantning, broer og bænke. Derfor 

håber bestyrelsen, at I har lyst til at støtte 

parkens drift og indbetale et årlige beløb på 

f.eks. Kr. 200,00 

Pengene bedes overført pr netbank til Spare-

kassen Fyn (reg.nr. 0828—kontonummer 

0002981157) eller MobilePay til nr. 12155 

 

[Indbetalingskort] 

+73<  +86352117 

Fonden  

Ryslinge Skulpturpark  



Fondens bestyrelse er: 

Formand  

Karl Top              windingtop@gmail.com  

Kasserer  

Jens Jørgen Uhd Jepsen          uhd1@youmail.dk  

Lars Galsgaard         lars.galsgaard@gmail.com  

Erik Rahn Jensen          kerahn@jensen.mail.dk  

Gunnar Landtved        gunnar@landtved.dk  

Erling Hyldig   erling.hyldig@gmail.com  

 

Der er i tilknytning til parken etableret en ar-

bejdsgruppe, som har været meget behjælpeli-

ge med nyplantninger og udlægning af flis om-

kring nyplantningerne. Det takker vi for. Hvis 

der er flere, som kunne tænke sig at hjælpe 

med par-kens vedligeholdelse og nye projekter, 

kan man tilmelde sig til Karl Top (tlf. 93990120)  

Se også vores hjemmeside 

www.ryslingeskulpturpark.dk  

Ryslinge skulpturpark 


