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Nyhedsbrev september 2008
Sys Hindsbo tilknyttes Gammel Have
Mens atelierplanerne var på idéstadiet blev Sys Hindsbos atelier ved Fjellebro en af inspirationskilderne 
for fondsbestyrelsen. Derfor er der på en måde tale om at slutte ringen, når Sys Hindsbo har sagt ja til at 
blive tilknyttet fondsbestyelsen som kunstnerisk konsulent – ulønnet, som bestyrelsen selv. 

Sys Hindsbo stammer fra Frederiksberg, er uddannet billedhugger og grafiker fra Det Kongelige 
Danske Kunstakademi og har haft en stor del af sit kunsteriske virke på Fyn. Hun er bredt engageret i 
kulturlivet med en række fremtrædende tillidsposter, blandt andet i Statens Kunstfond. 

Det er med glæde fondsbestyrelsen byder Sys Hindsbo velkommen. Forventningen er, at Sys 
Hindsbo med sin store kontaktflade kan være med til at udbrede kendskabet til Gammel Have blandt 
kunstnere, forfattere og andre, der er kunstnerboligens målgruppe. Samtidig kan Sys Hindsbo give 
bestyrelsen input til, hvordan Gammel Have kan udvikles som attraktiv kunstnerbolig.

Nymalet og nye gardiner
I januar fik hele boligen en ansigtsløftning. Ved den lejlighed blev maling af vinduer samt maling af 
vægge og gulve i atelieret udsat til senere på året. Det arbejde er nu ved at være afsluttet. 

Siden sidst er der i boligen skiftet gardiner ligesom der er monteret solafskærmning i atelieret, 
takket være et godt samarbejde med Fabers i Ryslinge, og Den Faberske Fond, som har betalt for de nye 
gardiner.

Udskiftning af taget
Eternittaget på kunstnerboligen er næsten 50 år, og det bør udskiftes inden for de nærmeste år. Under 
uheldige vejrforhold trænger der vand ind den vestlige gavl. Der er tale om en udgift, som ikke kan 
klares over den daglige drift. Derfor har fondsbestyrelsen søgt økononmisk støtte til et nyt tag, foreløbig 
uden held. 

Afbud i december – og ledigt i november
På grund af afbud er Gammel Have ikke udlejet i december, ligesom huset står ledigt i november. Er du 
interesseret i en hurtig aftale, så kan henvendelse ske til advokat Peter Flint Jensen på 
post@gammelhave.dk 

Afmelding af nyhedsbrev
For at forbedre kontakten med tidligere beboere og andre, der interesserer sig for Gammel Have, vil vi 
2-4 gange årligt udsende et nyhedsbrev. Hvis du ikke ønsker at modtage flere, så send en mail om det til 
tk@midtfyn.net og du slettes på vores mailingliste.

Hans Peder Hansen og hustru Margrethe Hansens Fond
v/ Uffe Tønning, Åvangen 96, DK-5750 Ringe
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