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Oktober måned 
på ringsted museum og arkiv

Onsdag den 9. oktober kl. 13-15:
Foredragsrækken: Ringsted gennem 1000 år
Denne onsdag fortæller Anette Månsson levende om Ringsteds 
historie ved hjælp af genstande, kort, film og fotografier fra 
Ringsted Museum & Arkiv.
Vi skal se nærmere på stednavnenes betydning, finde rundt i de 
gamle gader og se byen vokse. 
Gennem kilderne skal vi møde nogle af de mennesker, der leve-
de og satte deres præg på byen i jernalderen, middelalderen og 
i nyere tid. Der bliver selvfølgelig vist masser af fotos fra byen.
Læs mere her 

Torsdag den 26. september kl. 15-16.30:  
Præsentation af Tidslommen ved Sct. Bendts Kirke 
Mødested: Sognegården, Klostervænget 2A 
Med Museum Vestsjællands gratis app Tidslommen kan alle nu 
på egen hånd opleve historien om Sct. Bendts Kirke og Ring-
sted Kloster. 
Taler ved borgmester Henrik Hvidesten, direktør Eskil Vagn 
Olsen og projektleder Jonas Abkjær Andersen. 
Læs mere her

Efterårsferien på egen hånd:  
Gratis oplevelser i landskabet med Tidslommen 
Brug efterårsferien med telefonen i hånden og kom ud og oplev 
Museum Vestsjællands gratis app med spil og videoguidede 
ture i landskabet.  
Læs mere her 

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/foredragsrække-ringsted-i-1000-år-1?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/oplev-tidslommen-ved-sct-bendts-kirke?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/efterårsferien-gratis-oplevelser-i-landskabet-med-tidslommen?Action=1&M=NewsV2&PID=655
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Mandag den 14. oktober kl. 19:
Omvisning i Sct. Bendts Kirke
Kirsten Henriksen fortæller den spændende historie om 
Nordens første teglstenskirke. Det er historien om det første 
kloster fra ca. 1080, der dengang lå uden for landsbyen Ring-
sted. Det er også historien om, hvordan klosteret overgik til 
benediktiner-munkene. Kirken var dermed klosterkirke og 
udgjorde nordfløjen af klosteret. Klosterbygningerne for-
svandt helt ved byens store brand i 1806.
Læs mere her 

Tirsdag den 15. oktober kl. 9.00:
Den vilde skattejagt
Har du lyst til at tage på skattejagt? Du kan samle hele fa-
milien og være med, når kulturinstitutionerne holder aktivi-
tetsdag rundt omkring i Ringsted. Kom og besøg Musik- og 
Kulturskolen, Museet, Biblioteket og Ringsted Sportcenter 
for at se, hvad der er af spændende aktiviteter hvert sted. 
Du skal på jagt efter skattejagtsordet og bogstaverne finder 
du rundt på kulturinstitutionerne. Der er præmie til alle som 
gætter skattejagtsordet.
Læs mere her 

Mandag den 14. oktober kl. 15:  
Udgivelse af bog om Ringsted Børnehjem 
Finn K. Thomsen har skrevet institutionens samlede historie 
baseret på interviews med nøglepersoner. Den gamle provste-
bolig i Sct. Knudsgade lagde efter tur rum til Ringsted Børne-
hjem, Sct. Knudsgården, Ringsted Ungdomscenter og Ringsted 
Børn og Unge Center. 
Læs mere her 

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/omvisning-i-sct-bendts-kirke-23?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/efterårsferien-den-vilde-skattejagt?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/bogudgivelse-historien-om-ringsted-b%C3%B8rnehjem?Action=1&M=NewsV2&PID=655
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Torsdag den 31. oktober kl. 13: 
Udstillingsåbning: Republikkens juletræ – en rejse fra 
Danmark til Tjekkoslovakiet
I kølvandet på Første Verdenskrig led samfundet i Tjekkoslo-
vakiet 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 tjekkoslaviske republiks første juletræ.
Læs mere her 

Onsdag den 23. oktober kl. 13-15: 
Foredragsrækken: De gjorde Ringsted kendt 
Amatørhistoriker Knud Brichs fortæller om nogle af de men-
nesker, der levede og satte deres præg på byen. Ole Hansen, 
der blev kendt som ”den første bonde i kongens råd”.  Carl 
Theodor Zahle var Ringstedkredsens folketingsmand fra 1895 
til 1928 og statsminister under 1. verdenskrig 1914-1918. Johan 
Frederik Nicoli Vermehren endte som kendt kunstmaler, der 
skildrede folkelivet i sine malerier. Gravers Graversen var 
overretssagfører og bankdirektør i Ringsted. Som venstre-
mand var han fra 1917 byens første folkevalgte borgmester. 
Læs mere her 

Onsdag den 16. og torsdag den 17. oktober kl. 11-15: 
Kineserier i efterårsferien
Inspireret af særudstillingen Silkevejen, som lige nu kan ses 
på Ringsted Museum og Arkiv, bliver onsdag og torsdag i 
efterårsferien kinesisk.
Vi laver kinesiske lygter, der kan lyse efterårsmørket op og 
drager, der kan skræmme mørket væk.
I værkstedet ligger også materialer til at lave kinesiske vifter 
og skabeloner til at skrive kinesiske skrifttegn.
Læs mere her 

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/republikkens-juletræ-en-rejse-fra-danmark-til-tjekkoslovakiet?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/foredragsrækkke-de-gjorde-ringsted-kendt?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/efterårsferien-kineserier-i-efterårsferien?Action=1&M=NewsV2&PID=655

