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Pludselig ser jeg en engletrappe...

Michael Milo Jørgensen

FAXE LADEPLADS: Hvem vil donere en forside til det første musikalbum om Faxe Ladeplads,
spurgte Michael Milo Jørgensen
i Haslev-Faxe Posten, 25. marts
2020. Det ville otte.

- Tusind tak for de flotte forslag
- malerier og fotos. Det er spændende at se, hvordan albummets
titel, „I left My Heart in Faxe Ladeplads”, kan inspirere til meget
forskellige udtryk. Valget af forsi-

de faldt på et foto af Synnøve Rasmussen, som kalder sit foto for
„Lys Over Faxe Ladeplads”’, siger
Michael Milo Jørgensen.
Synnøve Rasmussen siger selv
om sit foto:
- Faxe Ladeplads har det hele:
skov og strand. Det er en stille
dag på stranden ved Faxehus Efterskole - fra før tiden med coronavirus. Jeg har altid øjnene åbne
for motiver og pludselig ser jeg
en ’engletrappe’ - solen bryder
gennem et hul i skyerne og fejer
hen over landskabet. Personen i
strandkanten går i egne tanker på sikker afstand af hverdagsræset. Min passion for at fotografere
deler jeg med mine venner i Faxe
Fotoklub, som jeg har været medlem af siden 2010.
I 2020 udkommer „I left My Heart in Faxe Ladeplads”. De otte titler, er komponeret af Michael Milo
Jørgensen & Søren Hejgaard.
Albummet er en hyldest til naturen og mennesker i og omkring
Faxe Ladeplads - og de engelske
titler på det første album om Faxe

Ladeplads, skal minde vores
udenlandske venner om ’byen du
ikke vil væk fra’.
Der er forskellige genres på „I
left My Heart in Faxe Ladeplads”:
instrumental; latin; electronic;
pop; easy listening; classical m.fl.
Albummet bliver udgivet og
gjort tilgængeligt på alle digitale
tjenester i 2020.
Og når vi må mødes skal der
holdes en udgivelsesfest i Faxe
Ladeplads.
Følg processen på facebook: ’I
left my heart in Faxe Ladeplads’.
Og hvis man ikke kan vente, så
lyt til brudstykker af demos: www.
Youtube.com - søg på ’I left My Heart in Faxe Ladeplads’.

Numrene
 1. Beach Party in Faxe
Ladeplads
 2. Heading Back to Faxe
Ladeplads
 3. Autumn in Faxe
Ladeplads

Dette smukke foto af Synnøve Rasmussen kommer til at præge den nye cd

 4. I Left My Heart in
Faxe Ladeplads

 7. Faxe Ladeplads
Siberia

 5. Trolls in Faxe Ladeplads

 8. Queen of Faxe Ladeplads

 6. Faxe Ladeplads
Downtown

Verdens Gang: Naturen har det godt- mennesket svært
VERDENS GANG LEVERES AF
AKSEL WOLTER
I disse tider går livet sin gang
i naturen, som den plejer. Skovbunden blomstre, træer springer
ud, laksen stortrives i de danske

åløb, og fuglene kvidrer som aldrig før.
Naturen lader sig ikke påvirke
af Coronavirus, og åbner gæstfrit
op for en invasion af mennesker af
hidtil ukendte dimensioner. Med

Dagbladene kan også læses på tablet, mobil og pc

Rousseau vender vi igen tilbage til
naturen, og med skærpede sanser opdager vi nye sider af naturen, og måske af os selv.
Havearbejde er kommet i
uhørt høj kurs. Planteskoler og

•

•

Forår og sommer
i Danmark
Danmark er dejligt – og nu kommer den tid på året, hvor vi
rigtig kan nyde det hele

Alle lørdage i maj tager vi
dig med rundt i cykellandet,
når vi over fem etaper cykler
Østersøruten – Årets cykelrute
2019.
Senere på måneden giver vi
dig også et stort tillæg om
alt det, du kan gøre denne
sommer, hvor tingene ikke
helt er, som de plejer.
Læs med og bliv inspireret

internetsalg oplever rekordsalg,
og udskudt oprydning og glemt
hjemlig virketrang har fået vores
genbrugspladser til at indføre
tidsbestilling. (Man kan dog ikke
bestille bord!). Mange er hyperaktive i køkkenet, når de ikke
lægger puslespil, løser krydsord
eller synger med Philip Faber, der
pludselig er blevet mediestar.
I mange storbyer er luftforureningen markant mindre, smog er
forsvundet og nye udsigter med
blå himmel er dukket op.
Så mens miljøet stortrives, har
vi mennesker det svært.
I sit mangeårige virke har den
norske psykolog Finn Skårderud
været optaget af, hvordan forskellige kulturer op gennem historien
har forsøgt at finde balancen mellem alene og sammen, som han
kalder det. I de senere generationer har tendensen i de vestlige
samfund været en drejning mod,
mere alene.
I disse tider går det igen op for
os, at vi er sociale væsener, og
selv om vi er sammen på afstand,
er det ikke det samme som rigtigt
levende socialt samvær. Det vil
internet og sociale chatrum aldrig
helt kunne erstatte, fordi det langt
hen af vejen handler om at fremstille et glansbillede af sig selv
som vellykket.

»»

Det er i mødet
med andre mennesker,
at vi lever og bliver til
Afhængighed af hinanden er
ikke noget negativt, som det ofte
opfattes i dag. Afhængighed, af
mødet med andre, er i den grad
positivt. Det er i mødet med andre
mennesker, at vi lever og bliver til.
Det kan ikke undgås, at vi spekulerer over, hvad der er årsagen
til Coronapandemien?
Er der en sammenhæng mellem
Corona og miljøet? Det mener Inger Andersen, direktrice for FN’s
miljøprogram, Unep, der blev op-

Aksel Wolter
rettet i 1972.
- Vi fælder skove som aldrig før
til landbrug og minedrift. Urbaniseringen æder sig stadig ind på
stadig flere uberørte landskaber.
Det bringer mennesker i kontakt
med en verden, vi ellers ikke skulle være i kontakt med. Og det nedbryder biodiversiteten med det
resultat, at viraene søger andre
organismer, deriblandt mennesker at formere sig i, siger Inger
Andersen i en understregning af
budskabet fra flere af Uneps rapporter.
Det er et interessant og i disse
tider et totalt overset budskab. Nu
handler det om at inddæmme covid - 19, finde en vaccine og sætte
gang i den økonomiske vækst
igen.

Mange siger, at verden ikke
bliver den samme efter Coronaen, ligesom Internettet og 9/11
ændrede vores virkelighed. Men
hvordan vil disse forandringer
give sig udslag i vores dagligdag?
Forhåbentlig bliver den nye
vækst, en grøn vækst. Et ændret
rejsemønster, en industri- og
landbrugsproduktion, en service
og underholdningssektor, herunder den voksende brug af datateknologi ved brug af internet og
it, der belaster miljøet markant
mindre.
Vi har glemt, at naturen kan slå
tilbage, og mange mennesker og
samfund har gjort, som de ville,
uden andre hensyn end til sig
selv. Det bliver nødt til at ændre
sig!

