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August måned
på ringsted museum og arkiv
Torsdag den 12. august kl. 17.30
Ringsted Museumsforening holder generalforsamling
Efter generalforsamling serveres smørrebrød og drikkelse samt
kaffe med småkager.
Aftenen afsluttes med foredraget Flammen og Citronens flyvere
af Poul og Jan Christensen.
Indbydelse udsendes særskilt.
Følg museumsforeningen på Facebook eller se museumsforeningens hjemmeside her

Mandag den 16. august kl. 17.00
Omvisning i Sct. Bendts Kirke
Middelalderarkæolog Martin Pavón fortæller historien om Nordens ældste teglstenskirke. En fortælling der begynder med en
kongsgård og en ældre nedreven kirke fra 1000-tallet. Om mordet på Knud Lavard i Haraldsted i 1131, stiftelsen af et
benediktinerkloster og bygningen af Sct. Bendts Kirke. Ved en
overdådig kirkefest i 1170 skrinlagde Kong Valdemar den Store sin
far på alteret som helgen og kronede sin 7-årige søn Knud som
medkonge – i Danmarks første kongekroning.
Læs mere og køb billet her
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Tirsdag den 24. august kl 14.00
Befrielsen set gennem linsen – Historisk Tirsdags TV
I dagene efter befrielsen i maj 1945 blev der filmet og fotograferet glade mennesker mange steder i Ringsted by.
En del af privatoptagelserne er indleveret til Ringsted Arkiv, som
har fået filmstumperne digitaliseret og klippet sammen til film.
Læs mere og køb billet her

Lørdag den 21. august og søndag den 22. august kl. 11.00-15.00
I Valdemars tjeneste – middelaldersjov i Ringsted
Valdemar den Store er netop blevet kronet som konge af Danmark! Nu skal han i gang med at sikre, at landet bliver et godt og
sikkert sted at bo. Men til det har han brug for gode folk omkring
sig. Derfor har Valdemar opsat en række prøvelser for de, der
ønsker at tjene ham.
Læs mere her
Kunstner i kz-lejr
Særudstilling på Ringsted Museum
Den 19. september 1944 blev ca. 2000 danske politimænd interneret 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
Ringsted – besat og befriet
Særudstilling på Ringsted Museum
Tyske soldater indtog Ringsted om morgenen den 9. april 1940.
De forlod byen igen den 7. maj 1945. Noget mindre prangende
end da de kom. Tyskland havde tabt sin krig, og den 4. maj 1945
overgav de tyske tropper sig i Europa, og Danmark var atter frit.
Læs mere her

