SEK TION 1

DAGBLADET

Den smukke korsang var vital trods kirkerummets lydmæssige udfordringer.

Tonerne løftede sig i kirkerummet, og et begejstret publikum kvitterede med stående ovationer.

KONCERT: Mozarts
Requiem blev i aftes
en storslået oplevelse for 225 tilhørere i
Sct. Bendts Kirke.

berg stokken. De mange
toner fordelte sig blandt
musikerne, og koret istemte
messen med en imponerende skøn klang.
Lea Quortrup lod som første solist sin smukke stemme lyde. Det var dejligt at se,
at de fleste nøjagtigt fulgte
Bjørn Monbergs direktion.
Betoningerne i værket var
yderst bevægende, og man
fik det indtryk, at alle fulgte
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Koret istemte messen med en skøn klang.

Stående ovationer til dødsmesse
Af Svend Pedersen
RINGSTED: I den meget
smukke Sct. Bendts Kirke
var der torsdag aften 225 tilhørere, som ventede spændt
på at høre Mozarts dødsmesse, Requiem. Værket blev
opført af Ringstedkoret og
Gundsøkoret, fire solister og
18 musikere.
Præcis klokken 19.30 hævede dirigent Bjørn Mon-

de betoninger og stemninger, Bjørn Monberg valgte.
Snart hørtes også de øvrige
solister stemmer i den pragtfulde Sct. Bendts Kirke.
Jeg synes, det lykkedes
Bjørn Monberg at ramme
et tempo og et følelsessregister, der spændte vidt. Bjørn
Monberg har grund til at
glæde sig over endnu en meget vellykket koncert. Dette
vistes også ved publikums

stående ovationer.
Koncerten kan også opleves i Roskilde Domkirke
onsdag den 29. april klokken
19.30.

Se flere
billeder på
sn.dk/ringsted

De fleste fulgte nøjagtigt dirigent Bjørn Monbergs betoninger.

Uafhængig Ejendomsmægler
Energi

Ingridsvej 58, Ejby

F
Jenslevvej 50A, Kirke Hyllinge

Energi

C

Energi

D

Flot etplansvilla med mange
detaljer
Energi
Ingridsvej 58, Ejby
FKontant: 2.495.000

Strædet 20, Ejby

Ejerudgift: 3.437
Bolig/bebyg: 150/268

Velholdt etplanshus i Ejby for enden af lukket villavej.
Stor opholdsstue med brændeovn, Soveværelse og 3 værelser, Bad og sauna.
Køkken med massive låger. Hyggelig gårdhave, Delvis overdækket træ terrasse.
Carporten er sammenbygget med huset.

Opført/ombyg.: 1997

Netto: 6.473

F

Farfar Frederik Clausen hus findes endnu og ser sådan her ud i dag. 

Foto: Eiliff Clausen

Farfars hus fundet
LOKALHJÆLP: Brødrene Clausen fik god
hjælp til at finde ud
af, hvor deres slægt
har boet i Haraldsted.
RINGSTED: På Ringsted Museum og Arkiv er der dygtigte detektiver i efterforsningen af gamle billeder.
Det ved Elmo og Eiliff
Clausen nu.
Som omtalt i avisen havde
brødrene kun et lille, sort/
hvid foto fra 1914 at gå ud
fra, da de onsdag besøgte
Haraldsted og omegn for at
finde deres farfars hus.

Farfar var tømrer Frederik Clausen, som aldrig
nåede at møde sine to sønnesønner. Han døde i 1940 - to
og fire år før Elmo og Eiliff
Clausen blev født.
Derfor har de aldrig mødt
ham. Men nu ved de, hvor
han boede.
For efter at have ledt forgæves efter farfars hus, stak
brødrene Clausen næserneind på avisen for at høre, om
læserne kunne hjælpe.
- Vi kørte efterfølgende
ud til egnsmuseet, hvor vi
var heldige at få hjælp, som
kunne spore os i den rigtige
søgeretning. Vi fandt huset,
som er beliggende på adressen Skee Tåstrupvej 3, for-

tæller Eiliff Clausen.
Sammen med bror Elmo
dyrker han slægtsforskning. Og nu ved de i hvert
fald, hvor huset ligger.
Noget af husets historie
efter farfaderens død ved de
også.
- Vi fik en hyggelig snak
med familien, som købte
huset i 1978, Vi fik også en
rundvisning i hele huset, siger Eiliff Clausen.
Hvis nogen kender mere
historie om tømrerslægten
Clausen i Haraldsted, må
man stadig gerne kontakte
Eiliff Clausen og fortælle det
på telefon 22 74 77 50 eller
mail erc@vestcon.dk  acwa

Stue/vær/etage: 1/2/1

Kontant: 1.725.000

Udbet: 90.000

Brutto: 10.086

Bolig/bebyg: 146/146 m2

Garage/udhus: 30/0

Opført/ombyg: 1974

Ingridsvej 58,Grund:
Ejby
766

Energi

Netto: 9.221

Kontant: 745.000

Bolig/bebyg: 50/62

26, vellerup
Stue/vær/etage: Storkevænget
1/4/1
Energi

Grund: 1.435

C

Muret i gule sten og med glaserede tegl.
Henriksvej
3, EjbyIHC-styret elanlæg. En Energi
Opvarmning med
Varmepumpe.
utrolig
flot bolig på 150 kvm.
G
Carporten er sammenbygget
med huset.
plus flot Udestue og dobbelt Carport. Endvidere værkstedsbygning
med indrettet
Kontant/Udbet: 1.050.000
Udbet: 55.000
Brutto: 6.896
Netto: 6.473
1.725.000
Udbet: 90.000
anneks. Få minutters
kørsel til motorvejen.
Grunden
erKontant:
på 1200
kvm.

Stilrent og meget velholdt villa midt i Ejby, Ejendommen har inden for de seneste år gennemgået en nænsom restaurering. Flot køkken og bad. Indeholder:
Entre, stue med brændeovn og åbent til et nyere køkken, Soveværelse, Værelse
med direkte udgang til solfyldt terrasse, Bryggers, Carport samt lille værksted.
Bolig/bebyg: 84/84

Carport/udhus: 32/22

Grund: 670

Stue/vær/etage: 1/2/1

Skal du
sælge?

Duevej 1, Lyndby
Netto: 6.473

Opført: 1957

Velholdt etplanshus i Ejby for enden af lukket villavej.
Stor opholdsstue med brændeovn, Soveværelse og 3 værelser, Bad og sauna.
Køkken med massive låger. Hyggelig gårdhave, Delvis overdækket træ terrasse.
Carporten er sammenbygget med huset.
Kontant: 1.725.000

Udbet: 90.000

Brutto: 10.086

Bolig/bebyg: 146/146 m2

Garage/udhus: 30/0

Opført/ombyg: 1974

Grund: 766

Stue/vær/etage: 1/4/1

Henriksvej 3, Ejby

Netto: 9.221

Bolig/bebyg: 146/146 m2
Grund: 766

Højt beliggende og meget velholdt sommerhus med 2 værelser samt gæsteanneks. Endvidere stor carport med værksted.

Stue/vær/etage: 1/4/1

Henriksvej 3, Ejby

Kontant: 745.000

Udbet: 40.000

Bolig/bebyg: 50/62

Garage/udhus: 22/9

Grund: 1.435

Stue/vær/etage: 1/2/1

Brutto: 4.846

Netto: 4.392

Opført/ombyg: 1977

Energi

G

Søges

Flot og velholdt 1½ plans villa midt Ejby. Indeholder: Entre med klinkegulv,
værelse, bryggers med udgang til haven, stor oph. med udgang til haven, spindeltrappe til 1. salen og åbent til køkken. 1. salen: repos og 2 store værelser hvor
det ene har udgang til svalegang. Endvidere stor garage og en flot anlagt have.

Netto: 6.409

Kontant: 1.895.000

Udbet: 95.000

Ring og få en
salgsvurdering
fra os.

Garage/udhus: 40/0

Opført/ombyg:1973/1999

Grund: 904

Stue/vær/etage: 1/3/2

Går du i Salgstanker?
Så ring og få en
salgsvurdering fra os

Flot og velholdt 1½ plans villa midt Ejby. Indeholder: Entre med klinkegulv,
værelse, bryggers med udgang til haven, stor oph. med udgang til haven, spindeltrappe til 1. salen og åbent til køkken. 1. salen: repos og 2 store værelser hvor
det ene har udgang til svalegang. Endvidere stor garage og en flot anlagt have.

Netto: 6.409

Kontant: 1.895.000

Vi søger helårshuse
Netto: 9.843
og sommerhuse!

Brutto: 10.942

Bolig/bebyg: 153/101

Udbet: 95.000

Brutto: 10.942

Netto: 9.843

Højtbeliggende
fritidshus med
udsigt over
Roskilde Fjord.
Bolig/bebyg: 153/101
Garage/udhus: 40/0
Opført/ombyg:1973/1999
Grund:Entre,
904
Stue/vær/etage:
1/3/2 bruser, køkken, soveværelse og stue med
Indeholder:
bad/toilet
med
brændeovn samt depotrum. Endvidere findes brændely med lille skur. Kort afstand til motorvej og din båd kan ligge ved bådebroen.
Kontant/Udbet: 1.250.000

Udbet: 65.000

Brutto: 7.394

Bolig/bebyg: 60/60

Garage/udhus: 0/0

Opført/ombyg:1963/1997

Grund: 1.080

Stue/vær/etage: 1/1/1

Netto: 6.409

Ejendomsmægler
Kontant: 1.895.000

Udbet: 95.000

Bolig/bebyg: 153/101
Grund: 904

Stue/vær/etage: 1/3/2

Bygaden 32, 4070 Kirke Hyllinge - 46 40 46 35 / 22 73 46 35

