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Velkommen efterår - og velkommen til en ny sæson i Landsbyrådet. Vi håber, at se mange af
jer til vores arrangementer i efteråret.

Gensyn med Rejseholdet!
For nogle år siden afholdt vi et meget velbesøgt arrangement med Tom
Christensen, som fortalte om sine mange arbejdsår som efterforsker i
Rigspolitiets rejseafdeling – i daglig tale Rejseholdet.
Vi har i bestyrelsen fået rigtig mange opfordringer til at gentage dette
foredrag, og det er lykkedes os at få lokket Tom til at komme og besøge os igen,
Det bliver i forbindelse med sæsonens første fællesspisning i Forsamlingshuset
tirsdag den 25. oktober kl. 18.00.
Tom er gået på pension, men han skrev for nogle år siden bogen "Han
fik morderne til at tilstå", hvor han fortæller om nogle af de omkring 100
drabssager, som han har arbejdet med i sit lange politiliv. 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 mange
timer i selskab med mordere, og
Tom fortæller både om det
grundlæggende opklaringsarbejde
og det psykologiske spil, der finder
sted i afhøringslokalet, og om det
ejendommelige tillidsforhold der
opstår imellem politimanden 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.
Så sæt et stort kryds i kalenderen og glæd dig til en aften i
Forsamlingshuset, hvor du først kan nyde Kokkemutters forlorne hare (ja, der er
syltetøj til sovsen!) og derefter overvære et foredrag, der i spænding slår tv’s
krimiserier med flere længder. Slots Bjergby Landsbyråd giver dig the real
thing!!
Bemærk: Vi har let forhøjede billetpriser til denne aften: 75 kr. for medlemmer
og 100 kr. for ikke-medlemmer. Prisen dækker spisning og foredrag, og der
sælges ikke billetter separat til foredraget!
Tilmelding senest søndag den 23. oktober til Liselotte Falkenberg,
tlf. 4040 2899 eller mail til lotte@birtec.dk

Rom igen!
Vi måtte desværre aflyse romsmagningen i foråret, men nu prøver vi
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igen: Fredag den 11. november kl. 19.00 indbyder vi til en herlig aften i
Forsamlingshuset, hvor der skal prøvesmages 6 – 7 forskellige slags rom –
fortrinsvis fra det Syd- og Mellemamerika.
Du kommer til at høre om Roms historie, og om hvordan den fremstilles.
Og mon ikke også foredragsholderen – Kim fra Slagelse Vinkompagni - har et
par gode tilbud med i kasserne, som man kan få med hjem til en fornuftig pris?
Kokkemutter tryller som sædvanlig: Der bliver disket op med en række
småretter, der er specielt udvalgt til netop at ledsage rommen.
Selvfølgelig er det ikke gratis – men der er nu ikke meget galt:
Du får hele baduljen for kun 200 kr. Hvis du altså er medlem af Slots Bjergby
Landsbyråd. Ellers må du af med 250 dask!
Tilmelding senest tirsdag den 8. november til Lasse Krouel,
tlf. 2481 7077 eller mail til lasse_lysmand@hotmail.com

Nyt om alleen
Vi måtte desværre opgive at få Fredningsmyndighedernes
dispensation til at plante en allé på Galgebakkevej forbi de to gravhøje.
I stedet arbejder vi i bestyrelsen for, at alleen plantes på
Slotsbjergbyvej fra landsbyens ophør og ned til ”vindmøllevejen”.
Her vil alleen være synlig i landskabet fra mange positioner øst for
landsbyen – fx på flere stræk af Fodsporet.
Vi søger om at få lavet en hastighedsbegrænsning på 50 km/t på
dette korte stræk op mod landsbyen. Det vil nemlig betyde, at vi kan plante
alleen 3 m fra vejbanens kant, mens vi nu, hvor hastigheden formelt må være 80
km/t, er nødt til at holde en afstand på 6 m.
Du kommer til at høre nærmere om udviklingen i projektet i løbet af
efteråret.
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Kgl. Staldmester Per Thuesen
Ved vores fællesspisning onsdag den 23. november
kl. 18.00 får vi besøg af major Per Thuesen, som i
en årrække var chef for hesteeskadronen ved
Gardehusarregimentet i Slagelse.
I 2012 gik Thuesen på pension fra forsvaret – men
dog ikke mere, end at han samtidig tiltrådte
stillingen som Kongelig Staldmester – dvs. leder af
de kongelige stalde på Christiansborg Slot, hvor
kongehusets heste og kareter bliver opbevaret og serviceret.
Per Thuesen vil fortælle om Stald-Etatens historie og organisation og
om sine egne opgaver for hoffet som Kgl. Staldmester, og han vil vise billeder
fra forskellige grene af tjenesten.
Tilmelding senest søndag den 20. november til Steen Laursen,
tlf. 2011 7813 eller mail til laur@mail.dk
o-o-o-O-o-o-o
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Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, tlf.: 5858 5095
Lasse Krouel, Slotsbjergbyvej 17, tlf. 2481 7077
Carsten Kristiansen, Slotsbjergbyvej 35, tlf.: 5857 0990
Liselotte Falkenberg, Højen 10, tlf.: 4040 2899
Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, tlf.: 5858 4594
Kasper Dannefeldt Nielsen, Slotsbjergbyvej 16, tlf.: 2233 0630
Jørgen Blinaa, Højen 30, tlf.: 2656 5358
Ingelise Laursen, Slotsbjergbyvej 27, tlf.: 2465 1439
Anja Braastrup, Slotsbjergbyvej 16, tlf.: 25 13 33 06
Janet Frimodt-Møller, Byvangen 127, tlf.: 2711 6127

Mailadresser findes på foreningens hjemmeside – og du kan også finde os på Facebook!
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