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Friske nyheder 
hele døgnet 

Et aktivt 
seniorliv
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Af Ulla Jensen

KIRKEDRAB: Retssagen 
imod den myrdede graver 
Janni Dam Reenbergs nu 
68-årige mand startede i 
København i formiddag. 

Her var den tiltalte - der 
nægter sig skyldig - i vidne-
skranken. Han forklarede 
blandt andet, at han ikke 
længere husker så godt, og 
at han somme tider lider af 
blackout.

- Jeg har desværre flere 
gange oplevet at være kørt 
til Gedser, uden jeg selv ved 
det. Jeg har også oplevet at 
være ude og handle uden at 
jeg ved, hvad jeg skal, sagde 
den 68-årige i retten. 

Han nægtede samtidig, 
at han havde slået sin kone 
ihjel.

- Det elskede jeg hende alt 
for højt til, sagde han.

Janni Dam Reenberg blev 
fundet dræbt af knivstik i 

graverkontoret ved Sneslev 
Kirke den 30. december sid-
ste år.

Ringsted  
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Myrdet gravers mand: 
Jeg lider af blackouts

KONCERT: Udenfor har 
vejret køleskabstemperatur.

Men det blev glemt i en 
god times tid for de, der gik 
til koncerten i aftes i Sct. 
Bendts Kirke.

To kor, orkester og solister 
opførte tre viser og et requi-
em fra den klassiske musiks 
blide hylde. Tre viser og én 
dødsmesse har alle momen-
ter af piblende forårsblom-
ster i klangen.

Ringsted 
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Blomster  
i ørerne

Foto: Hans-Jørgen Johansen

 Foto: Thomas Olsen

Live-streaming fra byråds-
møderne, så borgerne kan 
kigge med hjemme fra com-
puteren, er en succes i Hol-
bæk og Kalundborg, og nu 
er der også forslag om by-
råds-tv fra Sorø.

Sorø  
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Med på en 
kigger fra 
sofaen

Selv om Bjørn Bauers kon-
sulentbureau i det nordøst-
lige af Roskilde kun ligger 
30 kilometer fra Rådhus-
pladsen, lider firmaet under 
mangel på ordentligt bred-
bånd.  
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Sløvt  
internet truer  
virksomhed

Venstre mener, at trafikfor-
holdene på broen over jern-
banen ved Skuderløsevej i 
Bråby Stationsby er for dår-
lige, og derfor har de taget 
sagen til byrådet.

Faxe  
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Bro skal i 
byrådet

Foto: Uffe Weng/Scanpix

Af Anne Wandahl

STOPPET: To mænd og en 
kvinde sad ved middagstid 
stadig anholdt og sigtet for 
en række overtrædelser af 
loven, mens politiet overve-
jede, om de skal i grundlovs-
forhør.

Det oplyser politiets pres-
setalsmand Martin Bjerre-
gaard.

Alle tre blev anholdt i en 
bil i nat efter en biljagt, der 
begyndte klokken 0.15 på Ve-
stervej. 

En politipatrulje forsøgte 
at stoppe bilen, men dens fø-
rer kørte videre ind på om-
rådet ved Ringsted Station. 
Heldigvis var ingen men-
nesker i fare, da bilen kørte 
ind på perron 1, hvor føreren 
åbenbart ikke var klar over, 

at perroner har en ende, så 
her endte jagten.

Den 24-årige mand bag 
rattet uden fast bopæl, en 
20-årig mand og en 25-årig 
kvinde blev alle tre anholdt. 

Chaufføren er sigtet for 
narkokørsel og besiddelse af 
1,5 gram hash. I bilen fandt 
politiet to ulovlige knive og 
et knojern. Kvinden var i be-
siddelse af et kreditkort, der 

ikke er hendes eget. Bilens 
nummerplader er stjålet på 
Hyldegårdsvej i Ringsted, og 
føreren er frakendt køreko-
ret, men har alligevel kørt 
bil så mange gange, at politi-
et nu har valgt at beslaglæg-
ge bilen.

Biljagt endte  
for enden af en togperron


