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Ny bygning
på Torvet
RINGSTED: Byrådet skulle
mandag aften formelt bringe den bevilling på plads,
som - mest betalt af Fonden
Realdania - skal skabe et
»bygningselement« på Torvet i Ringsted.
Den konservative Finn
Andersen undlod at stemme, idet han sagde: - Det er
ganske udmærket med en
bygning, men det er snarere
placeringen, som kommer
senere, det handler om.
På et spørgsmål fra Torben Lollike (R) om, hvorfor
Finn Andersen så ikke stemte imod, svarede Finn Andersen, at det var fordi, De
Konservative »ikke vil være
negative«.
Borgmester Henrik Hvidesten (V) erklærede, at
afstemningen slet ikke drejede sig om, hvor bygningen
skulle ligge, eller hvordan
den skal se ud.

Tyv stjal telefon
og pung fra
kvindes rygsæk
RINGSTED: Lørdag omkring
klokken 13 mistede en kvinde blandt andet en pung, en
kosmetikpung og en iPhone,
da hun var på indkøb i føtex
på Klosterparks Alle.
Den ukendte gerningsmand formåede at fiske tingene op af kvindens rygsæk,
uden hun bemærkede det.
Udover de allerede nævnte
ting, lykkedes det også for
tyven at stjæle en husnøgle
og diverse personlige papirer fra rygsækken.

Bogsalg på
biblioteket
RINGSTED: Ringsted Bibliotek har trimmet samlingen
og sælger ud af kasserede
bøger. Bogsalget begynder
mandag den 17. oktober.
I bogudsalget gemmer der
sig mange gode, sære, sjove
og overraskende bøger, som
kan erhverves til en fordelagtig pris.
Der vil være salg af bøger
til faste priser, og der vil
både være børnebøger, voksenbøger, cd’er, tegneserier
og tidsskrifter.
Man kan også fylde en
kurv til en fast pris.
Bogudsalget kører frem til
og med søndag den 23. oktober på Ringsted Bibliotek og
Borgerservice, Tværallé 1-3.

Ringstedkoret og Rigshospitalets kor udgjorde tilsammen en fin forening i Faures requiem og tre viser af Rued Langgaard.
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En aften med musikbalsam

KONCERT: Det er en
messe for de døde,
som publikum fra
koncerten i Sct.
Bendts Kirke i aftes,
har i kroppen i dag.
Af Anne Wandahl

RINGSTED: Vredens, sorgens
og ulykkens dag. Det synger
koret og solisterne om i Gabriel Faurés requiem.
I Mozarts ditto er linjerne

om vredens dag sat til hidsige violiner og et tordenbuldrende orkester. Man fornemmer næsten en vredens
engel i rummet.
Men sådan er det ikke med
Faurés måske mest berømte
værk - hans requiem.
Sådan var det heller ikke i
Sct. Bendts Kirke i aftes.
Faurés requiem skiller sig
ud fra andre komponisters
dødsmesser ved at være
blidt og mildt, en musikalsk
balsam for sjælen.
Nogle mener, at Faurés requiem ligefrem er et stykke

opløftende musik, man med
fordel kan lytte til, hvis man
føler sig lidt nedtrykt.

Lille er stort

Ringstedkoret, Rigshospitalets kor og solisterne Lea
Quortrup og Simon Duus
blev akkompagneret af Ensemble Felix.
Det er et lille orkester på
10 mænd og kvinder, men et
fint eksempel på, at instrumenterne ikke altid behøver
at være et kæmpe symfoniorkester for at formidle musikken.

De to kor tilsammen udgør
cirka 60 mænd og kvinder,
der stod godt til det forholdsvis lille orkester.
Faures requiem stod sidst
på programmet. Før da hørte publikum det store fælleskor i tre viser af Rued Langgaard. Han har også komponeret værker, der kræver en
del af lytterens musikforståelse. Men de tre rosengårdsviser, som tilhørerne lyttede
til i kirken i aftes, kræver
bare, at man sætter sig tilbage og nyder en vellyd af piblende forårshave.

Se flere
billeder på
sn.dk/ringsted
Det kræver Faures requiem også. Det hedder godt
nok requiem i D-mol, men
der er dur i flere af satserne.
I den sidste af de otte satser,
In Paradisum«, bragte koret
og orkesteret publikum derhen, hvor Faure var - nemlig
i en fast barnetro på det evige liv i Paradisets have, og
her er skønt at være.

Nederlag på
udebane
NORDRUP: NFØ’s U-16 drenge A hold i håndbold spillede
mandag på udebane imod
HK Lammefjorden, og NFØ
drengene tabte opgøret med
19-14.
For NFØ scorede Rasmus
Hansen 7, Anton Møller 3,
Markus Petersen 2, Emil
Kaspersen og Andreas Brodersen hver 1.

Sopranen har et enkelt soliststykke i Faures Requiem, og det sang Lea
Quortrup smukt med ynde i Sct. Bendts Kirke.

Ensemble Felix dirigeret af Bjørn Monberg består af 10 musikanter. Ikke mange, men de spillede godt op
til det store kor.
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