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[ AFTENFRED ] 
10. august 2020 

Projektet “Aftenfred – Hør landskabet synge” åbner naturen som magisk rum og har skaber en fredfyldt 

og sanselig musik-, kultur- og naturoplevelse. Stemningen er sat i den nordiske folkemusiktraditions 

tegn. Her mødes fortid og nutid. Menneskets ursang kan opleves her lyslevende kald fra Naturen selv 

– ind i vores tidsalder. Projektet er støttet af Kulturregion Fyn samt Fåborg Midtfyn kommune. 

“Aftenfred – Hør landskabet synge” består af en række koncertvandringer i den fynske natur med den 

traditionelle nordisk hyrdesang: kulning. Kulning er en folkemusiktradition der er videreført og bevaret 

i Norge og Sverige og over sommermånederne bliver den også vakt til live i de bakkede landskaber på 

Fyn af bl.a. mezzosopran Helle Thun. Som publikum, vil man kunne gå en aftentur på udvalgte 

naturskønne lokaliteter og opleve den kraftfulde og forførende sang fra forskellige retninger. Man kan 

slå sig ned på en bænk eller et tæppe eller bare gå en aftentur alene eller i små grupper og lytte til 

sangen og naturens lyde. Der vil også blive spillet melodier på trompet og birkelur og for at give 

publikum mulighed for at forestille sig en rejse tilbage i tiden, bærer de medvirkende folkedragter.” 

Hør landskabet synge 

Jeg vil tro, at der var omkring 100 personer, som overværede denne fantastiske aften i Haastrup Bjerge. 

Dette var så unikt en oplevelse, at jeg mangler ord. 

Klik jer ind på https://ugeavisen.dk/ugeavisenfaaborg/artikel/seks-naturskønne-koncerter-med-nordisk-hyrdesang 

Ligeledes på www.stormfolkegaard.dk 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
https://www.stormfolkegaard.dk/2020/08/10/aftenfred/
https://ugeavisen.dk/ugeavisenfaaborg/artikel/seks-naturskønne-koncerter-med-nordisk-hyrdesang
http://www.stormfolkegaard.dk/
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Du skal bruge din stemme 

Et link fra Per Frank  

En reklamefilm til brug for 

menighedsrådsvalget 

https://youtu.be/beU3XKY9XsI 

Indhold til næste udgave af 

UDKIGSPOSTEN 

Kan sendes i en mail til 

Halsmose9@gmail.com  

Hjemmesidens adresse er: 

www.haastrup-by.dk 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
https://youtu.be/beU3XKY9XsI
mailto:Halsmose9@gmail.com
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Udviklingsrådet 

Ordinært møde i Udviklingsrådet – torsdag d. 27. august, kl. 19.00 i forsamlingshuset,  

hvis man ikke er medlem af rådet, men ønsker at deltage, kan det meddeles til Mikael 

Kristensen. 

Dagsorden som følger: 

1. Velkomst 
2. Siden sidst – fra de enkelte foreninger 
3. Fynsland – status 
4. Udviklingsplan for Haastrup, de næste skridt 
5. Demens og ensomhed – status på projektet 
6. Stierne om Haastrup 
7. Eventuelt 

 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
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Mere nyt fra Mikael 

Torsdag den 3. september inviterer Fynsland til egnsmøde for Faaborgegnen.  

Mødet bliver afviklet i Svanninge hallens café: Kirkegyden 29, 5642 Millinge i tidsrummet 

19.00 til 21.15. 

 Jeg kan desværre ikke selv deltage, men interesserede bedes meddele deltagelse til mig, så 

videresender jeg en samlet liste over Haastrups deltagere til Jens Peter Jacobsen. 

 Mødets omdrejningspunkt bliver Landsbyanalysen og det videre arbejde hermed.  

I er derfor meget velkomne til at invitere personer fra jeres lokalområde, der har interesse 

for at det videre arbejde lokalt med landsbyanalysen og udviklingsplaner.  

Grundet Covid19 situationen er vi derfor nødt til at bede jer om senest mandag den 31. aug. 

at give en tilbagemelding på, hvor mange der deltager i egnsmødet fra jeres lokalområder.  

Tilmelding sendes til Mikael Kristensen på mikael041259@gmail.com.  

  

 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
mailto:mikael041259@gmail.com
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Ugens citat 

Når kosten er forkert, er medicin unyttig. Når kosten er korrekt, er medicin unødvendig. 

-Gammelt ayurvedisk ordsprog- 

Dagsorden for mødet er: 

1. Landsbyanalysen - en temadrøftelse  
- peger landsbyanalysen på særlige indsatsområder for egnens  landsbyer – hvordan 
bliver den formidlet og hvordan arbejder vi  med landsbyanalysen lokalt samt 
arbejdet med landsbyplaner og egnshandleplan  

2. Status på Faaborgegns arbejde med stier 
3. Orientering fra lokalrådene/Vores Faaborg– status på projekter og kommende tiltag 
4. Orientering fra Fynsland – status på projekter, kommende tiltag og kommunale tiltag 

bl.a.  Bredbåndspuljen, Fynsland dialogmøde med Kultur og lokalsamfundsudvalget, 
FMK´s budget 2021 

5. Projekt Demens og ensomhed   
Stor hilsen 

Mikael 

 

 

 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
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Hvad sker der ellers i Haastrup? 

Der er ved at blive lagt fliser i Bygaden, Udviklingsrådet har kæmpet i mange år 

for en renovering, der har været afholdt mange møder, men desværre ikke altid 

efter Haastrups ønske, som havde håbet på en helhedsplan. 

Der har været møde i Forsamlingshuset angående et fællesskabsprojekt – bl.a. 
demens og ensomhed. Fra Svanninge deltog Pusser Hansen og Gerde Høj, fra 
Faldsled Ernst Jørgensen og Felix Pedersen, fra Haastrup Anne Gregersen, Mikael 
Kristensen, fra Fynsland deltog Niels P. Ellegaard og eventuelt Gunnar Landtved. 
Fra erhverv DTE deltager Finn Schaarup (bor i Svanninge og arbejder på DTE i 
Haastrup).  

Modtaget fra 

Gorm og Birthe Jensen 
Deres tekst: 

Så er det nye fortov indviet. 

Alle kan komme til ordet her,  

da dette er en seriøs avis!!  

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip


 

 

Lasse og Mathilde 
Tirsdag d. 25. august kl. 17.00  

i Lutherlunden 
Årets ældreudflugt er aflyst. 

I stedet inviterer menighedsrådet til koncert i 

Lutherlunden. Koncerten er gratis. 

Der kan købes sandwich til 25,- 

Medbring gerne campingstol el. picnictæppe. 

Ved regn flyttes koncerten ind i kirken. 

 

HØSTGUDSTJENESTE 
Søndag d. 23. august kl. 10.00 

i Haastrup Kirke 
På søndag fejrer vi at høsten er i hus med en festlig 

høstgudstjeneste. 

 Medbring gerne lidt fra egen høst til pynt i kirken 

Det bliver festligt, Anna og Frey spiller folkemusik. 
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