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April måned 
på Ringsted Museum og Arkiv

Tirsdag den 11. april kl. 14.00-16.00 
Film og kage på Ringsted Arkiv 
Kom til hyggelig historisk filmeftermiddag på Ringsted Arkiv. 
Hjemmebio når det er bedst.
Først skal vi med på Lejrskole i Bækken i Sønderjylland i 1965 – 
som rigtig mange børn fra Ringsted har oplevet. Vi kører rundt i 
Jylland med bus og tog, og der bliver løst skoleopgaver undervejs.
Derefter oplever vi ægte spejderånd på KFUK-landslejren i Eng-
lerup ved Ringsted i 1982. En kæmpe oplevelse for de mange, 
mange børn der deltog i begivenheden.
Læs mere og køb billet her

Lørdag den 1. april til søndag den 9. april i åbningstiden 
Drop in – påskesjov for hele familien 
På Ringsted Museum og Arkiv holder vi af de gode gamle påske-
lege og traditioner. Derfor inviterer vi børn og deres voksne til at 
deltage i vores påskesjov. Start i påskeværkstedet med at male et 
æg og tag det med på jagt til de næste 4 påskeposter.  
Det koster 35 kr. inkl. entré pr. barn at deltage i påskesjov. Tilmel-
ding er ikke nødvendig, billetter er til salg i døren. Voksne betaler 
alm. entré. 
Så museets åbningstider her

https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/filmvisning-pa-arkivet-FF328CA862D2406F8157BADAADF04EDD
https://vestmuseum.dk/ringsted-museum-og-arkiv/
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Onsdag den 12. april kl. 14.00-15.30 
Historierne bag gadenavne i Ringsted 
Mange af Ringsteds gader har navn efter konger og dronninger og 
byens kendte, særegne og fremtrædende mænd og nogle få kvin-
der. Det bliver anset som en stor ære at få en gade opkaldt efter 
sig, om end det først sker post mortem.
På en gåtur rundt i byen hører vi om personen bag gadenavnet.
Her er historier om Hækkerup, Vilh. Andersen, Bølling og mange 
flere.
Turen er ikke velegnet til gangbesværede. 
Læs mere og køb billet her

Mandag den 17. april kl. 17.00-18.30 
Kom på omvisning i Sct. Bendts Kirke 
Sct. Bendts Kirke er blandt Skandinaviens største og ældste kirker 
af mursten. Den blev påbegyndt af Kong Valdemar den Store til 
ære for hans dræbte og helgenkårede far, Knud Lavard.
På omvisningen vækker vi kirkens historie til live med fortællinger 
om det ældste Ringsted og møntprægning på byens kongsgård i 
vikingetiden. Vi hører om Valdemar den Store og hans kloster- og 
kirkebyggeri, om kirkens helgen Knud Lavard, dronning Dagmar 
og de øvrige kongegrave mm.
Læs mere og køb billet her

Tirsdag den 18. april kl. 14.00-15.00 
Båndsalat på Ringsted Museum og Arkiv 
Ringsted Arkivs samling rummer en hel del gamle lydbånd, spole-
bånd og kassettebånd. Lyd fra interviews, optagelser fra radiopro-
grammer eller folk, der fortæller. Her er mange interessante og  
spændende fortællinger fra gamle dage.
Kom forbi og lyt til de glemte stemmer fra en svunden tid – vi fin-
der forskellige bånd frem og afspiller dem på de gamle apparater.
Dagens tema er frk. Hanne Marie Motzfeldt. 
Billetter sælges i døren til 50 kr. pr. person.

https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/historierne-bag-gadenavne-i-ringsted-FCFBC14D5D76409FA9AF6B9A412F079C
https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/omvisning-i-sct-bendts-kirke-2023-6BB9FD735A87419F8A92D1F7397D6454
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Onsdag den 19. april kl. 19.00-20.30 
Våbenmodtagelserne ved Gyldenløveshøj 
Våbenmodtagelserne under besættelsen 1940-45 fandt sted i ly 
af mørket. Hør om de farefulde leverancer og vær med til en re-
konstruktion et af de steder, hvor modtagelserne faktisk foregik. 
Borup-gruppen var ude for både heltemodige og rædselsvækken-
de episoder under organiseringen af modtagelserne.
Medbring gerne egen lommelygte.
Mødested: P-pladsen ved Gyldenløveshøj, Skjoldenæsvej, 4330 
Hvalsø. 
Læs mere og køb billet her

Tirsdag den 25. april kl. 14.00-16.00 
Få hjælp til din slægtsforskning 
Ringsted Arkiv sætter fokus på slægtsforskning.
Det er inspirerende at forske i sin slægts historie. Efterhånden 
som man kommer længere ned i materialerne, dukker der flere 
og flere detaljer op. Det sker også, at man går i stå, fordi et spor 
tilsyneladende ender blindt.
Tag egen pc og evt. notater med og frisk gå på mod.
Læs mere og køb billet her

Torsdag den 27. april kl. 14.00-16.00 
Foredrag om Midtbanen fra Næstved til Frederikssund 
Jernbanestrækningen Næstved – Ringsted – Hvalsø – Frederiks-
sund, også kaldet Midtbanen, eksisterede i knap 10 år. Et gigan-
tisk anlægsprojekt hvis levn stadig kan spores i det midtsjælland-
ske landskab. 
Sognepræst i Bringstrup-Sigersted, Peter Borring Sørensen, for-
tæller om det fascinerende projekt.
Det er nødvendigt at købe billet på forhånd.
Kaffe og kage er inkluderet i billetprisen.
Læs mere og køb billet her

https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/vabenmodtagelserne-ved-gyldenloveshoj-EC742689893A46AD91FD2F3590849FF9#68075
https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/fa-hjaelp-til-slaegtsforskning-FFE780A2DE134EC2A36198487454C7B0
https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/foredrag-om-midtbanen-fra-naestved-til-frederikssund-CB08E5913D1D44DF89852682238D2BB1
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Museum Vestsjællands værter har været på messe, så nu er 
museumsbutikkerne fyldt med en masse helt nye og anderledes  
varer.  
Vi har rigtig mange fine værtindegaver, forskellige sjove tasker og 
net, søde påskefår og andet påskepynt, og så alt det andet.  
Kom ind og kig og bliv inspireret. Vi har også et podie med varer, 
der er nedsat med 50%. 
Der betales ikke entré, når man kun besøger museumsbutikken.

Husk vores ”Jagten på Ringsteds hisorie” som er en skattejagt, 
hvor man går rundt i Ringsted by og ser på huse og steder, så 
byen opleves på en anden måde. En oplagt aktivitet til en famili-
etur.  ”Jagten på Ringsteds historie” kan købes i museets butik og 
koster 95 kr. 
Jagten på historien og vores øvrige familietilbud kan du læse 
mere om her

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag d. 12. maj, når Ringsted 
Museumsforening tager på udflugt.
Turen går til Kalundborg, hvor vi om formiddagen skal på 
middelalderbyvandring med besøg i den femtårnede 
Vor Frue Kirke, som ligger i den gamle bydel kaldet "Højbyen". 
Vi besøger det gamle stenhus og ruinerne af Esben Snares
borg. Frokosten indtages på Kalundborg vandrehjem.
Om eftermiddagen starter vi med foredrag og introduktion
til udstillingen om Carmen Curlers og ser derpå udstillingen
i mindre grupper. 
Læs mere om carmen curlers - iscenesat

https://vestmuseum.dk/boernenes-museum-vestsjaelland/daglige-familieaktiviteter-ringsted-museum/
https://vestmuseum.dk/oplevelser/carmen-curlers/

