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December måned 
på Ringsted Museum og Arkiv

Søndag den 5. december kl. 10.30 
Historisk TV: Hallefilmen - vores egen by 
Skotøjsfabrikant Herold Halle gik i 1950’erne rundt i Ringsted og 
omegn med sit filmkamera og optog, hvad han så. Det kom der en 
film ud af, som eftertiden nærmest har betragtet med kultstatus.
Hallefilmen, Vor Egen By, giver et hyggeligt og humoristisk billede af 
Ringsted i perioden. En by hvor de fleste kendte hinanden, og hvor 
livet gik sin stille gang. 
Læs mere her

Mandag den 6. december kl. 14.00-15.00 
Kom med på omvisning i Sct. Bendts Kirke 
Kom med på en spændende omvisning, hvor middelalderarkæolog, 
Martin Pavón vil fortælle den enestående historie om  
Nordens ældste teglstenskirke.En fortælling der begynder med en 
kongsgård og en ældre nedreven kirke fra 1000-tallet. 
Læs mere og køb billet her

Onsdag den 8. december kl. 19.00-20.15 
Online foredrag – Guld og grønne skove 
Vestsjælland er et af Danmarks rigeste områder på fund af guld fra 
oldtid og middelalder. I flæng kan nævnes guldhalsringen fra Tissø, 
bronzealderguldet fra Boeslunde og Slagelseskatten, som tilsam-
men udgør nogle af Danmarks største fund af guld. Med udgangs-
punkt i disse og andre fund af guld fra hele verden vil foredraget 
med garanti fremvise mere guld end tilhørerne nogensinde har set. 
Læs mere og køb billet her

https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/historisk-tirsdags-tv-hallefilmen-vor-egen-by-978034A4FD8B4B55B31EEABF8FCDAFC1
https://vestmuseum.dk/oplevelser/kom-med-paa-omvisning-i-sct-bendts-kirke/?occurrence=2021-12-06&time=1638799200
https://vestmuseum.dk/oplevelser/online-foredrag-guld-og-groenne-skove/?occurrence=2021-12-08
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Særudstilling: Radioer og ure fra 2. verdenskrig
Under 2. verdenskrig var det vanskeligt at få fat i råvarer og dele 
til fremstilling af ure og radioer. Kreativiteten var derfor stor på de 
danske fabrikker for at kunne opretholde en form for produktion. 
Se bl.a. dette fine selvoptrækkende ur med batteridrevet elektro-
motor. 
Se udstillingen frem til 19. december 2021 
Læs mere her 

Museumsbutikken på Ringsted Museum er fyldt op med
julevarer. Der er ídeer til både kalendergaver og julegaver
samt fin pynt til juleudsmykningen i hjemmet.
Det gode økologiske mel fra Ringsted Vindmølle kan
ligeledes købes i museumsbutikken.

Søndag den 12. december kl. 10.00-14.00 
Åbent hus, jul og nisser i Ringsted Vindmølle 
Traditionen tro er nisserne i Ringsted Vindmølle igen i år kommet 
frem til 1. december, og der er mange af dem. Tag familien med og 
kom hele møllen rundt, når Morten og nisserne byder indenfor til 
åbent hus. Morten ”møller” kender sine nisser og er god ved dem. 
Det har andre nisser hørt og derfor flytter nye ind hvert år. Selv om 
genkendelsens glæde er stor omkring juletid er der også nyt at se 
på i møllens nisserier. 
Læs mere her

I alle Museum Vestsjællands afdelinger er der arrangementer og 
udstillinger i anledning af julen.
Følg dem alle her

https://vestmuseum.dk/oplevelser/radioer-og-ure-fra-2-verdenskrig/?occurrence=2021-11-16
https://vestmuseum.dk/oplevelser/jul-og-nisser-i-ringsted-vindmoelle/?occurrence=2021-12-12
https://vestmuseum.dk/jul-i-museum-vestsjaelland/

