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Juni måned 
på ringsted museum og arkiv

Tirsdag den 1. juni kl. 14.00 
Befrielsen set gennem linsen – Historisk Tirsdags TV 
I dagene efter befrielsen i maj 1945 blev der filmet og fotografe-
ret glade mennesker mange steder i Ringsted by.
En del af privatoptagelserne er indleveret til Ringsted Arkiv, som 
har fået filmstumperne digitaliseret og klippet sammen til film. 
Filmen er et her og nu billede af Ringsted i befrielsesdagene, 
oplevet af flere forskellige ringstedere. 
Læs mere og køb billet her

Mandag den 7. juni kl. 14.00 
Omvisning i Sct. Bendts Kirke 
Kom med på en spændende omvisning, hvor middelalderar-
kæolog, 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. Om 
mordet på Knud Lavard i Haraldsted i 1131, stiftelsen af et bene-
diktinerkloster, bygningen af Sct. Bendts Kirke og en overdådig 
kirkefest i 1170, hvor Kong Valdemar den Store skrinlagde sin far 
på alteret som helgen, og kronede sin 7-årige søn Knud, som 
medkonge - i Danmarks første kongekroning. 
Læs mere og køb billet her

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/befrielsen-set-gennem-linsen-historisk-tirsdags-tv?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/omvisning-i-sct-bendts-kirke-28?Action=1&M=NewsV2&PID=655
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Søndag den 20. juni kl. 10.00, 11.30 og 13.00 
Dansk Mølledag 
Dansk Mølledag er en landsdækkende begivenhed, der finder 
sted hvert år den 3. søndag i juni. Over 100 vind- og vandmøller 
er denne dag åbne for publikum.
Ringsted Vindmølle bidrager som sædvanligt til traditionen. 
Morten ”møller” demonstrerer møllen i funktion, hvis ellers vej-
ret tillader det. 
Efter besøget i møllen serveres kaffe med nybagt bolle i muse-
umscaféen.
Læs mere og køb billet her

Tirsdag den 8. juni kl. 14.00 
Få hjælp til slægtsforskning 
Det er inspirerende at forske i sin slægts historie. Efterhånden
som man kommer længere ned i materialerne dukker der flere
og flere detaljer op. Det sker også, at man går i stå, fordi et spor
tilsyneladende ender blindt.
Få hjælp og vejledning til at komme videre med arkivvejleder
Lene Søgaard Pedersen.
Læs mere og køb billet her

Tirsdag den 22. juni kl. 18.00 
Få hjælp til slægtsforskning 
Det er inspirerende at forske i sin slægts historie. Efterhånden
som man kommer længere ned i materialerne dukker der flere
og flere detaljer op. Det sker også, at man går i stå, fordi et spor
tilsyneladende ender blindt.
Få hjælp og vejledning til at komme videre med arkivvejleder
Lene Søgaard Pedersen.
Læs mere og køb billet her

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/dansk-m%C3%B8lledag-1?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/f%C3%A5-hj%C3%A6lp-til-sl%C3%A6gtsforskning-5?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/f%C3%A5-hj%C3%A6lp-til-sl%C3%A6gtsforskning-2?Action=1&M=NewsV2&PID=655
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Ny hjemmeside 
Museum Vestsjælland åbner ny hjemmeside i dagene omkring 
den 1. juni. Du vil derfor kunne opleve, at links til arrangementer-
ne ikke virker. Der udsendes snarest efter et opdateret nyheds-
brev med de korrekte links

Tirsdag den 29. juni, torsdag den 1. juli, tirsdag den 6. juli og 
torsdag den 8. juli. Alle dage kl. 10.00, 12.00 og 14.00  
Sommerferieaktivitet -  
Tag med på insektjagt i Kærehaveskoven 
Skovbunden er fuld af liv. Det pibler og krabler og der er gang i 
jagten på føde og på de ideelle steder at lave et bo. De mange 
små dyr kan være svære at se, men løft en sten eller kik under de 
nedfaldne blade, og du vil få øje på dem.
Der er store chancer for at finde bænkebidere, som netop bor 
disse steder i skoven. Bænkebidere gemmer sig i dagtimerne og 
finder føde om natten i mørket.  
Læs mere og køb billet her

Mandag den 28. juni kl. 16.00  
Byvandring i Ringsted 
Kom med på en tur i Ringsted centrum og få historier om men-
nesker og begivenheder, der har været med til at forme byen til 
den, vi kender i dag. 
Valdemar den Store og Sct. Bendts Kirke fylder godt i bybilledet, 
som også har rummet toldbod, Hovedvej A1, kødmandsgårde, 
danseskoler og et livligt handels- og forlystelsesmiljø.  
Læs mere og køb billet her

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/sommerferieaktivitet-tag-med-p%C3%A5-insektjagt-i-k%C3%A6rehaveskoven?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/byvandring-i-ringsted-6?Action=1&M=NewsV2&PID=655
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Nyt fra Ringsted Museumsforening 
Det planlægges at afholde vores generalforsamling torsdag den 
12. august kl. 17.00 på Ringsted Museum.

Museumsforeningens efterårsudflugt forsøges at kunne gennem-
føres lørdag den 25. september. Programmet vil være det samme 
som i den sidst planlagte tur.

Arrangementerne gennemføres med forbehold for de til enhver 
tid gældende coronarestriktioner. 
Indbydelser udsendes særskilt

I museumsbutikken kan du købe det gode mel fra Ringsted Vindmølle. Melet er økologisk og helt uden 
tilsætningsstoffer. Det er et naturrent, kemikaliefrit produkt, der er fremstillet efter årtusindgamle  
principper. 
En lys og mild forårshonning fra en lokal leverandør kan du også købe med hjem.


