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April måned 
på ringsted museum og arkiv

Tirsdag den 9. april kl. 17: Byvandring med tema Besættel-
sen
Mødested: Tingstenene på Torvet
Museumsinspektør Anette Månsson vil fortælle historier om 
besættelsestiden 1940-1945 på de steder i byen, hvor tingene 
foregik. Schalburgkorps, sabotage og flygtninge var en del af 
hverdagen, ligesom mørklægning, luftsirener og mangel på 
næsten alt.  
Læs mere her

Tirdag den 2. april kl. 11-16: Ringsted Arkiv fylder 60 år
I april 1959 åbnede Midtsjællands Lokalhistoriske Arkiv. Det 
er 60 år siden, og denne festlige dag markeres med fremvis-
ning af udvalge titler fra arkivets ny-digitaliserede filmsam-
ling. Ny film starter hver ½ time dagen igennem.  
Se også Foreningen Nordens plancheudstilling om Ringsted. 
Åbent hus. 
Læs mere her

Søndag den 14. - søndag den 21. april:  
Påskeklip for hele familien i Børnehjørnet
Påskeværkstedet er fyldt med gratis materialer til at lave den 
fineste pynt, lige til at tage med hjem.  Der er lagt op til en 
hyggestund med familie og venner. 
I museets åbningstid
Læs mere her

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/byvandring-2?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/ringsted-arkiv-fylder-60-år?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/påskeværksted-ringsted-museum-og-arkiv?Action=1&M=NewsV2&PID=655
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Husk at hente årsmærke 2019 til medlemskortet.
Henvendelse i receptionen i åbningstiden.

Søndag den 26. maj og søndag den 23. juni kl. 11.30-18: 
Bustur i Hvideslægtens fodspor 
Mødested: Torvet på Storgade i Sorø 
På disse to dage arrangerer Museum Vestsjælland udflugter. 
Tag med på en spændende bustur ud i landskabet og besøg 
slægtens kirker i Vestsjælland. Denne spændende bustur i 
hvidernes landskab kan betragtes som en tidsrejse tilbage til 
den ældre middelalder, hvor fortællingen om Hvideslægten 
og den lokale kirkearkitektur udgør turens destination. 
Læs mere her 

Ringsted Museumsforenings forårsudflugt er i år fredag den 
24. maj.
Se nærmere indbydelse med program.

Onsdag den 24. april kl 15: Forskningens Døgn:  
Foredraget Da Dannebrog faldt ned: Danskhed i middel-
alderens og nutidens lys ved professor emeritus Brian 
Patrick McGuire   
Danskerne har siden 1100-tallet set sig selv som enestående 
i verden, og foredraget vil handle om denne fejring af det na-
tionale midt i utallige nederlag. I 2019 fejrer vi fortællingen 
om, at Dannebrog faldt ned fra himlen for 800 år siden. Læs 
mere her 

https://www.vestmuseum.dk/det-sker/visningsside/bustur-i-hvideslægtens-fodspor-1?Action=1&M=NewsV2&PID=409
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/forskningens-døgn-da-dannebrog-faldt-ned-danskhed-i-middelalderens-og-nutidens-lys?Action=1&M=NewsV2&PID=655

