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Marts måned 
på ringsted museum og arkiv

Søndag den 1. marts kl. 11-15 
Workshop i træarbejde og vokstavler 
Foredrag og workshop for voksne og store børn. Hør om træar-
bejde i vikingetid og middelalder og lav din egen vokstavle.
Forhenværende leder af Vikingelandsbyen i Albertslund, Jørgen 
Poulsen holder foredrag om eksperimentel arkæologi og træar-
bejde i vikingetid og middelalder. I workshopdelen fremstilles 
små vokstavler.
Medbring gerne selv hånd/snitte økse, stemmejern, kniv og 
trækølle samt madpakke.
Læs mere her

Mandag den 16. marts kl. 19 
Omvisning i Sct. Bendts Kirke 
Kirsten Henriksen fortæller den spændende historie om  
Nordens første teglstenskirke. Det er historien om det første 
kloster fra ca. 1080, der dengang lå uden for landsbyen Ring-
sted. Det er også historien om, hvordan klosteret overgik til 
benediktiner-munkene. Kirken var dermed klosterkirke, og 
udgjorde nordfløjen af klosteret. Klosterbygningerne forsvandt 
helt ved byens store brand i 1806. 
Læs mere her 

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/nørklesøndag-workshop-i-træarbejde-og-vokstavler?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/omvisning-i-sct-bendts-kirke-25?Action=1&M=NewsV2&PID=655
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Ringsted Museumsforenings forårsudflugt er er 
lørdag den 16. maj.
Turen går til Grundtvigs Kirke og efterfølgende  
Arbejdermuseet. 
Særskilt indbydelse følger. 

2020

Ringsted Museumsforening og RINGSTEDbogens redaktionsgruppe deltager på Ringsted Messen i Ring-
stedhallerne den 21. og 22. marts kl. 10-17. 
Fribilletter efter først til mølle princippet kan afhentes på Ringsted Museum i åbningstiden.

Søndag den 29. marts kl. 11-15 
Kursus i middelaldermad 
Så skal der gang i kødgryderne. Kom og lær om middelalder-
mad.
Bettina Buhl fra Madens Hus i Det Grønne Museum giver en 
indføring i middelalderens kogekunst, køkkenteknologi og 
bordtøj. Undervejs afprøver vi selv et par opskrifter.
En del af kurset foregår udenfor over bål, så tag praktisk tøj på.
Læs mere her

Torsdag den 19. marts kl. 17 
Ringsted Kulturhus, Søgade 3 
Ringsted Museumsforening afholder generalforsamling. 
Nærmere program kommer.

Husk at hente årsmærke 2020 til medlemskortet.
Henvendelse i receptionen i åbningstiden.

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/nørklesøndag-kursus-i-middelaldermad?Action=1&M=NewsV2&PID=655

