
INDMELDELSESBLANKET 

Navn:………………………………………………………………………………………………. 

Adresse:………………………………………………………………………………………….. 

Postnummer:……………………...By:…………………………………………………….. 

E-mail:………………………………………………………………................................ 

Ønsker at modtage nyhedsbreve pr. mail  

Sæt kryds ved det ønskede: 

         Personligt medlemskab kr. 150,- pr. år 

         Firma kr. 1.000,- pr. år 

Talonen afleveres ellers sendes til: 
Ringsted Museum og Arkiv 
Køgevej 41 
4100 Ringsted 
 
Eller send en e-mail til Ringsted Museumsforening; 
mail@ringsted-museumsforening.dk 
 
Du kan også melde dig ind via Museumsforeningens hjemmeside: 
ringsted-museumsforening.dk og udfylde indmeldelses formularen der. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som følge af EU’s persondataforordning af 25/5 2018, skal vi gøre opmærksom på, 
at dine personoplysninger vil blive gemt i Museum Vestsjællands samt i Ringsted 
Museumsforenings arkiver, så længe medlemskabet løber. Dine data bliver ikke 
overdraget til tredjemand. For yderligere henviser vi til Museum Vestsjællands og 
Ringsted Museumsforenings persondatapolitik på vores hjemmeside. 

 
 

 
 

Bliv	medlem	
 
 
 

 

 
                        
Ringsted Museum og Arkiv og Ringsted Vindmølle 

Køgevej 41, 4100 Ringsted  
T +45 5943 2353  
ringsted@vestmuseum.dk  
_______________________________________ 

vestmuseum.dk 



Ringsted egnen er fuld af menneskeskabte kulturhistoriske spor.  På 
Ringsted Museum og Arkiv gøres sporene levende gennem udstillinger, 
omvisninger og byvandringer.   
 
I den ”Gamle Biograf” vises gamle lokale filmoptagelser digitaliseret fra de 
oprindelige smalfilm. Og i Museums butikken findes et stort udvalg af 
lokalhistoriske bøger, gaveartikler samt legetøj. – I museets lille cafe er det 
muligt at købe kaffe, the, vand og is som kan nydes efter besøget i udstil-
lingerne. 
 
Få et indblik i det levede liv i Ringsted og omegn i de seneste par tusinde år 
og fornem, hvordan livets betingelser og muligheder har ændret sig. 
Oplev, hvad der gør egnen og byen speciel og unik i museets permanente 
og skiftende udstillinger. Find nye vinkler på historien i arkivets righoldige 
materiale, hvor der også er guldgruber for slægtsforskeren.  
 

 
 
Ringsted Vindmølle har stået på stedet i næsten 130 år. Besøg det 

enestående bygningsværk og følg med i 
processen fra korn til mel, når møllevingerne 
drejer rundt, og mølleren maler mel. Melet 
sælges fra museets butik og Ringsted 
Vindmølle. Uden for åbningstid kan mølleren 
kontaktes på 2022 5191.        
 

 

Vær med til at støtte Ringsted Museum og Arkiv gennem et medlemskab 
af Ringsted Museumsforening. Ca. 300 personer samt en række virksom-
heder og institutioner gør det allerede. 
 
Ringsted Museumsforenings tilblivelse går tilbage til 1980, hvor 
museumsforeningen i samarbejde med Ringsted Kommune etablerede 
Ringsted Museum som et beskæftigelsesprojekt. Ringsted Museum fik 
statsanerkendelse i 1990 og er i dag en del af Museum Vestsjælland med 
tilskud fra stat og kommune samt fondsmidler og egne indtægter. 
 

Som medlem er du med til at bevare kulturarven og sikre den lokale iden-
titet med spændende, skiftende udstillinger og mange aktiviteter som 
f.eks. den store middelalderfestival omkring Skt. Bendts Kirke, som afhol-
des hvert andet år. 
  

 
 
Som medlem er der gratis adgang på Ringsted Museum & Arkiv mod 
fremvisning af gyldigt medlemskort. – For alle andre museer under 
Museum Vestsjælland (MVE) giver medlemskortet 50% rabat på 
indgangen. Ligeledes gives der 10% rabat på visse varer i museumsbutik-
kerne. Der gives ikke rabat på nedsatte varer. 
Medlemmerne modtager program og nyhedsbreve om livet bag kulisserne, 
og Museumsforeningen arrangerer busture til spændende udflugtsmål 
forår og efterår.  
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