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Juni måned 
på ringsted museum og arkiv

Torsdag den 6. juni kl. 19.30: Foredrag om Hvider, Valde-
marer og Dannebrog 
V/ Middelalderarkæolog og historiker Martin Pavon fra  
Museum Vestsjælland
Sted: Ringsted Sognegård, Klostervænget 2A 
I anledning af Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019 er flagets 
historiske tilknytning til Vestsjælland temaet for aftenens 
foredrag.
Pris: 30 kr., der dækker alt i aftenens løb også et glas hvidvin 
i pausen - og går til sognets menighedspleje. 
Læs mere her

Onsdag den 5. juni kl. 14-15.30: Byvandring i Ringsted 
Anette Månsson tager jer med på tur i byens gader.
Hør om Valdemar den Stores kirke, branden i Nørregade, 
Steen Eiler Rasmussens Rådhus og mange andre gode histo-
rier fra det gamle Ringsted. 
Mødested: Valdemarstatuen foran Rådhuset.
Pris: 30 kr., der betales ved start.  
Læs mere her

Fredag den 14. juni kl. 14: Åbning af særudstillingen  
Silkevejen  
Udstillingen fortæller om den svære kunst at avle silke, samt 
om hvordan kineserne i århundreder bevarede hemmelig- 
heden om denne kunst for europæerne. 
Læs mere her

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/foredrag-om-hvider-valdemarer-og-dannebrog?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/byvandring-i-ringsted-2?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/silkevejen?Action=1&M=NewsV2&PID=655
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Lørdag den 15. juni kl. 9: Dannebrogs 800 års jubilæum - 
Ringsted 
Mødested: Området ved Sct. Bendts Kirke 
Ringsted Sogn, Danmarks-samfundet og Ringsted Museum 
& Arkiv/Museum Vestsjælland inviterer til en festlig marke-
ring af 800-året for Dannebrog som nationalfane. Slut af på 
Torvet med middelalderfilm på storskærm. 
Læs mere her 

Lørdag den 15. juni kl. 16: Hallefilmen open air storskærm 
Mødested: Torvet, Ringsted 
Den kendte og elskede Hallefilm vises nu for allerførste gang på 
storskærm på Torvet. 
Find den kølige rosé og campingstolene frem, for sådan har I 
aldrig set den før.  
Læs mere her

Søndag den 16. juni kl. 11-16: 
Dansk Mølledag 
Ringsted Vindmølle holder åbent hus i anledning af Dansk 
Mølledag. Morten ”møller” Sørensen viser rundt og fortæller 
om møllens historie. 
Læs mere her 

Søndag den 23. juni kl. 11.30-18: 
Bustur i Hvideslægtens fodspor 
Mødested: Torvet på Storgade i Sorø 
Den sidste af Museum Vestsjællands udflugter med bus ud i 
landskabet for at besøge slægtens kirker i Vestsjælland. Læs 
mere om turen og billetkøb her 

Onsdag den 26. juni kl 19: Gratis foredrag om Holberg 
Hvis der er noget, der kendetegner Holbergs forfatterskab, 
er det hans ironi og sans for satire. Kom med til en aften i 
Holbergs og satirens tegn. 
Tilmelding nødvendig. 
Læs mere her 

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/dannebrogs-800-års-jubilæum-ringsted?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/bustur-i-hvideslægtens-fodspor-1?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/dansk-mølledag-3?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/gratis-foredrag-om-holberg?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/halle-filmen-open-air-p%C3%A5-storsk%C3%A6rm?Action=1&M=NewsV2&PID=655

