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December måned 
på Ringsted Museum og Arkiv

Onsdag den 7. december kl. 14.00 
Byvandring om mindestene og statuer i Ringsted 
Ringsted er rig på mindesten og statuer. Begge dele 
har en historie, som ikke altid fremgår af stedet.
Hvem er personen, og hvad er begivenheden bag mindestenene 
og statuerne? Er de frembragt og opstillet som et resultat af en 
indsamling? Det er ofte tilfældet med mindestenene for Genfor-
eningen i 1920 og befrielsen i 1945, men også når det handler om 
mindestenene for byens store personligheder. 
Læs mere og køb billet her

Tirsdag den 6. december kl. 14.00 
Tirsdags TV – aviser, sko og høj cigarføring 
Vi starter med filmen om Venstres Folkeblad fra 1936, hvor vi 
starter med besøg på avisens redaktion og slutter med avisdren-
gene, der bringer nyhederne ud.
Herefter springer vi til 1942-46, hvor Herold Halle filmede sit drif-
tige skotøjsfirma.
Vi slutter med ”Livet i Lilleby” fra 1955-56, hvor det igen er Herold 
Halle, der fører kameraet.
Kaffe og kage er inkluderet i billetprisen.
Læs mere og køb billet her

https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/byvandring-om-mindestene-og-statuer-i-ringsted-3830122D357C491183DC36B9EB01C30C
https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/tirsdags-tv-aviser-sko-og-hoj-cigarforing-1FB95EBE77DF44BAA384FDFCD683517E
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Søndag den 11. december kl. 10.00-14.00 
Jul og åbent hus i Ringsted Vindmølle 
Traditionen tro er nisserne i Ringsted Vindmølle igen i år dukket op 
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. Der er 
gratis adgang til åbent hus i møllen.
Når I er blevet nissemætte, og det er tid til lidt afslapning, tilbyder 
museumscaféen kaffe, kakao og æbleskiver til fornuftige priser.
Læs mere  her

Mandag den 12. december kl. 17.00
Omvisning i Sct. Bendts Kirke 
Sct. Bendts Kirke er Skandinaviens ældste kirke af tegl. Den blev op-
ført af Kong Valdemar den Store til ære for hans dræbte og helgen-
kårede 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 kirkebyggeri, 
om Knud Lavard, dronning Dagmar og de øvrige kongegrave og om 
kirkens kalkmalerier. 
Læs mere og køb billet 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.

https://vestmuseum.dk/oplevelser/jul-og-aabent-hus-i-ringsted-vindmoelle/?occurrence=2022-12-11
https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/omvisning-i-sct-bendts-kirke-D185EF0D25714122AB6E303EB49070ED
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Julehygge på Ringsted Museum og Arkiv og i Ringsted Vindmølle. 

Sneen daler omkring de hyggeligt pyntede juletræer på Ringsted 
Museum og Arkiv. Nisser titter frem bag grene, og gaver findes i 
hobetal.
Kom forbi og lad julestemningen indfinde sig. Sæt dig til rette i 
lænestolen og lad dig inspirere af historiske julemagasiner, mens 
børnene hygger i teltet med oplæsning af julehistorier. Årets hygge-
lige juleudstilling har stemningen i fokus.
Museets café serverer varm kaffe og the, og du kan købe julepynt 
og kalendergaver til store og små. Nisser på snor, flag og hjerter, 
eller hvad med fine julekugler eller kræmmerhus til juletræets god-
ter? 
Læs mere her

Oplev jul og nisser i Ringsted Vindmølle 
Oplev duften af mel og gamle dage i Ringsted Vindmølle. Fra den 
1. december er nisserne igen flyttet ind på Ringsted Vindmølle. Det
ligner en hel julekalender med alle de nisser, melsække, sten- 
kværnene og møllevingerne. De små møllenisser har travlt med at
hjælpe mølleren op til jul, for alle de glade familier vil jo købe mel
med hjem til julekagerne.
Læs mere her

Lad også børnene hjælpe Museum Vestsjællands nisser i den sjove 
skattejagt, som er velegnet til børn fra 4-10 år. 
Fra den 1. søndag i advent flytter nisserne ind på Museum Vestsjæl-
land. Hvert museum har sin helt egen lille hjælpenisse. 
Hjælpenissen deler gerne sine chokolademønter med alle de børn, 
der hjælper ham med at finde tingene på museerne.
Læs mere her 

https://vestmuseum.dk/oplevelser/julehygge-paa-ringsted-museum/?occurrence=2022-12-01
https://vestmuseum.dk/oplevelser/jul-og-nisser-i-ringsted-vindmoelle-121/?occurrence=2022-12-01&time=1669888800
https://vestmuseum.dk/hjaelp-nisserne-paa-museum-vestsjaelland/

