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April måned 
på ringsted museum og arkiv

Fra torsdag den 22. april til søndag den 19. december
Kunstner i koncentrationslejr 
En dansk politibetjents internering under 2. verdenskrig.
Den 19. september 1944 blev ca. 2000 danske politimænd in-
terneret af den tyske besættelsesmagt, som deporterede dem 
til Tyskland. De fik status af krigsfanger og kom i fangelejr. En 
af dem var Axel Munk-Andersen fra Holbæk, der arbejdede på 
politistationen på Rosenvænget i København.
Læs mere her

Fra torsdag den 22. april kl. 10.00 
Ringsted Museum og Arkiv slår dørene op til en ny sæson
Vi har lavet om og glæder os til at byde velkommen i
vores nyindrettede butiks- og caféområde, hvor der altid er gratis 
adgang i åbningstiden. 

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/kunstner-i-koncentrationslejr-1?Action=1&M=NewsV2&PID=655
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Onsdag den 21. april kl. 19.00
Byvandring - Modernismens huse i Ringsted
Hør om en arkitekturstrømning, der giver boliger med lys, luft 
og renlighed. Modernismen er i fokus på denne byvandring. 
På aftenens tur rundt i Ringsted skal vi se på bygninger fra 
1920’erne og frem til 1960’erne. Det er en periode, hvor byen 
oplevede et byggeboom, og byens grænser rykkede sig.
Læs mere og køb billet her

Lørdag den 29. maj 
Forårsudflugt 
Ringsted Museumsforening arbejder på at kunne afholde for-
eningens forårsudflugt i henhold til gældende retningslinjer i 
forhold til Covid-19.
Nærmere følger

Alle Museum Vestsjællands afdelinger afholder løbende arran-
gementer.
Læs mere her

Onsdag den 14. april kl. 19.00-20.00 
Online foredrag – En rejse i Hvideslægtens landskaber 
Ingen dansk slægt har efterladt så mange legender i vor histo-
rie som Hvideslægten. Legender om Skjalm Hvide, Absalon og 
Esbern Snare m.fl. Til gengæld er der meget ny viden om slæg-
ten, som endnu er ukendt for de fleste. Blandt andet at den ikke 
skal opfattes som én slægt, men som fire i hinanden indgiftede 
stormandsslægter.   
Læs mere og køb billet her 

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/byvandring-modernismens-huse-i-ringsted?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/Default.aspx?ID=187
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/online-foredrag-en-rejse-i-hvidesl%C3%A6gtens-landskaber?Action=1&M=NewsV2&PID=655

