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December måned 
på ringsted museum og arkiv

Republikkens juletræ 
I kølvandet på Første Verdenskrig led samfundet i Tjekkoslova-
kiet under krigens følgevirkninger. Sult og fattigdom var
udbredt. Med inspiration fra humanitært arbejde i Danmark 
begyndte man at samle penge til støtte for de fattige under den 
tjekkoslovakiske republiks første juletræ.
Læs mere her 

Søndag den 1. december-søndag den 22. december:

Gratis adgang til Museum og Vindmølle 
Ringsted Vindmøllefond donerer gratis adgang til Ringsted 
Vindmølle og Ringsted Museum i hele december måned.
Læs mere her

Nisser i Ringsted Vindmølle 
Der dufter af mel og gamle dage i Ringsted Vindmølle. Mølle-
nisserne får travlt med at hjælpe mølleren her op til jul, for alle 
de glade familier vil jo købe mel med hjem til julekagerne. 
Læs mere her 

Den guddommelige nisse - julens særudstilling 
Vi har alle mødt en nisse, men som moderne mennesker er vi 
næppe klar over det. Førhen vidste man til gengæld bedre. 
Der var ingen gård, hvor alt trivedes og gik vel fra hånden, uden 
at den havde sin nisse, som tog sig af det.
Læs mere her 

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/republikkens-juletr%C3%A6-en-rejse-fra-danmark-til-tjekkoslovakiet-1?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/gratis-adgang-til-juleudstillinger?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/besøg-nisserne-i-ringsted-vindmølle?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/den-guddommelige-nisse?Action=1&M=NewsV2&PID=655
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I hele december bugner bordet i Børnehjørnet med materia-
ler og inspiration til hjemmelavet julepynt. 
Lad juleroen falde på når udstillingerne er besøgt. 
Materialerne ligger klar til fri afbenyttelse. 

Museumsbutikken på Ringsted Museum er fyldt op med 
julevarer. Der er ídeer til både kalendergaver og julegaver 
samt fin pynt til juleudsmykningen i hjemmet. 
Det gode økologiske mel fra Ringsted Vindmølle kan  
ligeledes købes i museumsbutikken. 

Caféen byder på æbleskiver og varme drikke. 

Onsdag den 11. december kl. 17-19:  
Foredrag om Steen Eiler Rasmussen 
Sted: Ringsted Rådhus 
For 100 år siden, i 1919, gennemførtes landets første konkurren-
cer i byplanlægning for en HEL by. 
Steen Eiler Rasmussen, 1898-1990, dansk arkitekt, byplanlæg-
ger og forfatter; professor ved Kunstakademiets Arkitektskole 
1938-68, forstod forudsætningerne for byer, arkitekturanlæg, 
deres karakteristika og formåede i særlig grad at formidle sine 
indtryk i et klart, forståeligt sprog.  
Læs mere her 

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/steen-eiler-rasmussen-100-året-for-ringsteds-byplan-1919?Action=1&M=NewsV2&PID=655

