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Februar måned 
på ringsted museum og arkiv

Søndag den 14. februar til 19. december 2021 
Kunstner i koncentrationslejr - tegninger af kunstneren 
Aksel Munk-Andersen 
Den nye særudstilling om en dansk politibetjents internering 
under 2. verdenskrig er åben. 
Den 19. september 1944 blev ca. 2000 danske politimænd in-
terneret 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 

Søndag den 14. februar kl. 10.00-14.00
Ringsted Museum og Arkiv slår dørene op til en ny sæson 
Vi er i gang med at lave om, og glæder os til at byde velkommen i 
vores nyindrettede butiks- og caféområde. 

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/kunstner-i-koncentrationslejr-1?Action=1&M=NewsV2&PID=655
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Tirsdag den 16. - onsdag den 17. februar kl. 10.00-14.00 
Museum To Go - Tag på troldejagt i vinterferien
Køb en ”troldejæger” aktivitetspose hos Museum Vestsjæl-
land og tag på jagt efter underjordiske væsner i landskabet. 
Det er ganske vist: ved vintertide er trolde og underjordiske 
væsner mest aktive. Nu har du og din familie mulighed for 
at besøge de steder, hvor der helt sikkert er blevet spottet 
mystiske væsner! Vi har nemlig lavet en troldejægerpose til 
dig. I den finder du et hæfte med gps-koordinator og adresser 
til de kendteste steder, hvor der er blevet set mystiske væsner 
og trolde. 
Læs mere og køb posen her

Tirsdag den 23. februar kl. 14.00 
Historisk Tirsdags TV - Befrielsen set gennem linsen
I maj-dagene 1945, hvor befrielsesbudskabet havde lydt fra  
London, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig, 
blev der filmet og fotograferet glade mennesker mange ste-
der i byen.
Nogle af disse privatoptagelser er gennem årene blevet indle-
veret til Ringsted Arkiv.  
De forskellige filmstumper er nu digitaliseret, og vi har klip-
pet dem sammen til en sammenhængende film.
Læs mere og køb billet her

På vestmuseum.dk har du hele tiden mulighed for at følge 
med i de aktiviteter, vi tilbyder på Ringsted Museum og Arkiv 
Kig her og se hele vores program.
Kig her og se vores nye åbningstider. 

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/museum-to-go-tag-familien-med-på-troldejagt-i-vinterferien?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/befrielsen-set-gennem-linsen-historisk-tirsdags-tv-1?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/aktiviteter-6
https://www.vestmuseum.dk/besøg-os/tider-og-priser-5

