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November måned
på ringsted museum og arkiv
Tirsdag den 3. november kl. 14.00
Historisk Tirsdags TV: Venstres Folkeblad, er et øjebliksbillede af arbejdet på en provinsavis i 1936.
I filmen ser vi tilblivelsen af en større provinsavis.
Der er udsolgt til forestillingen.
Læs mere her

Fredag den 6. november
RINGSTEDbogen 2020 udkommer
Igen i år er RINGSTEDbogen spækket med artikler skrevet af
lokale ildsjæle, der brænder for deres historie.
Tillige er den krydret med et væld af billeder og igen i år det
unikke forsidefoto af Steen Olsson.
Bogen kan købes på Ringsted Museum og Arkiv, Ringsted
Bibliotek samt i Ringsted Bog og Idé.
Læs mere her
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Mandag den 9. november kl. 14.00 og kl. 15.00
Omvisning i Sct. Bendts Kirke
I anledning af 850-års jubilæet for Sct. Bendts Kirke og kirkefesten i Ringsted vil middelalderarkæolog, Martin Pavón, fortælle den spændende historie om Nordens ældste
teglstenskirke.
Der er udsolgt til begge omvisninger.
Læs mere her

Tirsdag den 10. november kl. 14.00-16.00
Få hjælp til slægtsforskning
Ringsted Arkiv sætter fokus på 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.
Der er udsolgt til kurset.
Læs mere og køb billet her

Tirsdag den 17. november kl. 14.00
Historisk Tirsdags TV: Turistforeningens Ringstedfilm
fra 1952
Tag med en tur tilbage til Ringsted anno 1952, hvor byens selvforståelse vises i et adstadigt tempo med flotte klip fra by og
land. Turismen, i byen, er i sin spæde opstart, og filmen giver et
tidstypisk billede af en by, der er stolt af sig selv.
Læs mere og køb billet her
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Tirsdag den 24. november kl. 14.00-16.00
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
Søndag den 29. november til søndag den 20. december
Særudstilling: Juletræet med sin pynt
Der er mange forskellige slags træer og endnu mere forskellige
slags julepynt. Variationer over det pyntede juletræ er talrige og alligevel er der rammer og regler for træer og især for
pynten. På Ringsted Museum og Arkiv er de julepyntede træer
ledsaget af fortællinger om pyntens historie.
Læs mere her

I museumsbutikken er julevarerne kommet frem.
Stort udvalg til brug for både adventsgaver, værtindegaver og
julegaver. Eller måske en helt personlig gave til dig selv.
Besøg os og få netop det du skal bruge med hjem.
Hvis du har svært ved at vælge, har du også mulighed for at
købe gavekort.

