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August måned
på Ringsted Museum og Arkiv

Jagten på byens historie
”Jagten på byens historie” er en byvandring på egen hånd, velegnet til en gruppe på 2 – 6 personer. Turen er beskrevet i et hæfte
med tilhørende kort, og undervejs på turen kan der løses forskellige opgaver. På kortet er der markeret forskellige stop, og i hæftet
kan man læse små fortællinger om det sted, man står. Det kan
være en historie om, hvorfor byen hedder sådan, som den gør,
om specielle huse eller om finurlige, mærkværdige eller epokegørende begivenheder. Der er også anbefalinger til at kikke op og
lægge mærke til smukke, skæve og anderledes detaljer på byens
huse.
Læs mere her

Onsdag den 17. august kl. 18.30
Byvandring med værtshushistorier
Omkring år 1900 havde Ringsted omkring 36 hoteller, restauranter,
gæstgiverier, beværtninger og andre udskænkningssteder med alkoholbevilling. Kom med på en byvandring, hvor vi går forbi nogle af
dem og får historier om, hvem der ejede eller bestyrede de festlige
steder og om livet derinde som gæst. Ruten går fra Ringsted Station
via Næstvedvej og ind i Sct. Hansgade. Herfra videre over Torvet, en
smut i Sct. Bendtsgade for at slutte et stykke ude i Nørregade.
Læs mere og køb billet her
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Fredag, lørdag og søndag den 26. 27. og 28. august
Ringsted Middelalderfestival 2022
Glæd dig til tre dage i middelalderens tegn fyldt med teater, ildshow, gøgl og musik, når Ringsted Middelalderfestival indtager
Klosterlunden i Ringsted midtby.
Mød Valdemar den Store, Knud d. 6., ærkebiskop Eskil, gøglere
og godtfolk til en stemningsfyldt historisk festival, der finder sted
netop der, hvor nogle af middelalderens største personer har haft
deres gang.
Bliv blæst bagover af store ridderturneringer, udfold dine kreative
evner i vores unikke værksteder, gå på opdagelse i middelaldermarkedets mange boder og slap af med et krus øl og en god middelaldermenu i skyggen.
Læs mere her

Køb det gode økologiske mel fra Ringsted Vindmølle
Du kan købe melet i museumsbutikken i museets åbningstid.
Når der er lukket, kan du kontakte Morten "møller" på 2022 5191
og aftale, hvornår du kan komme i møllen efter mel.
Du kan læse mere om Ringsted Vindmølle her

Museum Vestsjællands afdelinger afholder mange arrangementer.
Følg hele programmet her

