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Velkommen til en ny sæson i landsbyrådet!
Så gik den sommer - eller hvad man nu skal kalde den, og det er tid til at
tænke på det kommende års arrangementer i Landsbyrådet. Det vil sige - faktisk
har vi jo allerede taget hul på sæsonen, for i sidste uge afholdt vi en velbesøgt og
vellykket dragedag på marken syd for landsbyen. Der var omkring 30 forældre

og børn, som deltog, og der blev arbejdet ivrigt med dragebygningen, som
foregik indendørs pga. vejrforholdene.

Men den blæst, som gjorde det bøvlet at bygge drager udendørs, bidrog
jo til gengæld til, at dragerne fløj som en fryd. Nogle af dem var helt inde over
Slagelse - det var der i hvert fald en pige, som var helt sikker på!

Efterårets fællesspisninger
Vi afholder to fællesspisninger i efteråret, og begge aftener bliver der et
meget spændende program, så få hellere reserveret dagene med det samme:

onsdag den 24. oktober og torsdag den 22. november - begge dage
kl. 18.30. Tilmelding til Steen Laursen, 5858 5095, senest søndagen
før arrangementet
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Royalt besøg i Landsbyrådet
OK - måske er der ikke helt dækning for denne overskrift, men du kan i
hvert fald glæde dig til, at vi ved fællesspisningen den 24. oktober får besøg af
fhv. kammertjener Anker A. Andersen. Han var i en årrække personlig
kammertjener for Kong Frederik IX og senere for Prins Henrik.
"Kongehuset er for mange en fjern og utilnærmelig størrelse. Vi ser de
ydre rammer i ugebladene og på tv, men dronningens hus fungerer ikke uden en
stor stab", siger Anker Andersen. "Jeg fortæller om traditioner, etikette og
hændelser i kongehuset bag scenen, og om at være tæt på kongehuset og dets
medlemmers opvækst, uddannelse og rejser".
Sådan et foredrag skal have selskab af traditionel mad, så Jeanette byder
på gammeldags oksesteg med bagte gulerødder, kogte kartofler, agurkesalat,
brun sovs og solbærsyltetøj!
Tro det eller ej - men I får både mad og foredrag for en 50'er pr. næse.
Dog forudsat, at næsen sidder på et medlem af landsbyrådet. Ikke-medlemmer
må af med en ti'er mere.

Glem alt om Rejseholdet …
Hvis du syntes, at tv’s Rejseholdet var spændende, så kan du godt
reservere torsdag den 22. november, hvor Slots Bjergby Landsbyråd giver dig
den ægte vare: efter fællesspisningen får vi besøg af Tom Christensen, der for
nogle år siden gik på pension efter et langt arbejdsliv som politimand.
De sidste 30 år arbejdede Tom i Rigpolitiets Rejseafdeling, som er
virkelighedens rejsehold. Det er en politiafdeling, hvorfra rutinerede
kriminalpolitifolk sendes ud i landet til støtte for de lokale politikredse, når en
stor og / eller vanskelig sag overstiger det, som en lokal afdeling kan magte.
Tom skrev for nogle år siden bogen "Han fik morderne til at tilstå", hvor
han fortæller om nogle af omkring 100 drabssager, som han i sit arbejdsliv har
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været involveret i. Om hvordan det er at være tæt på en morder, og om hvad der
adskiller en ikke-morder fra en morder.
Få af Rejseafdelingens
efterforskere har tilbragt så mage
timer i selskab med mordere, og
Tom fortæller om det psykologiske
spil, der finder sted i
afhøringslokalet, og om det
ejendommelige tillidsforhold, der
opstår imellem afhøreren og den
mistænkte.
"Bag drabsmandens facade
finder man som regel et ganske
almindeligt menneske", siger Tom
Christensen, der også fremhæver, at det er nødvendigt for en dygtig efterforsker
at lægge alle fordomme til side og finde ind til mennesket bag forbrydelsen.
Blandt de sager, som Tom Christensen vil komme ind på i sit foredrag,
er Mia-sagen fra Ringsted og Ghazala-sagen om æresdrabet på en ung kvinde
foran Slagelse station i 2005.
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