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Oktober måned 
på ringsted museum og arkiv

Tirsdag den 6. oktober kl. 17.00 
Byvandring i Ringsted 
Ringsteds historie er både spændende og gammel. Den er bun-
det op på pejlemærker som Sct. Bendts Kirke, Torvet, Postgården 
og De Mahlerske Huse.
På en tur rundt i byen fortæller museumsinspektør Lene Hads-
bjerg om dengang byen ikke var meget mere end en samling 
huse omkring Ringsted Kloster og Sct. Bendts Kirke. 
Læs mere her

Mandag den 5. oktober kl. 19.00 
Omvisning i Sct. Bendts Kirke 
I anledning af 850-års jubilæet for Sct. Bendts Kirke og kirke- 
festen i Ringsted, vil middelalderarkæolog, Martin Pavón, for-
tælle den spændende historie om Nordens ældste teglstenskir-
ke og dens historie. En fortælling der begynder med en kongs-
gård og en ældre nedreven kirke fra 1000-tallet. Om mordet på 
Knud Lavard i Haraldsted i 1131, stiftelsen af et benediktinerklo-
ster, bygningen af Sct. Bendts Kirke og en overdådig kirkefest i 
1170. 
Læs mere og køb billet her 

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/byvandring-i-ringsted-5?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/omvisning-i-sct-bendts-kirke-26?Action=1&M=NewsV2&PID=655
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Tirsdag den 13. oktober kl. 9.00 
Den vilde skattejagt -  (kulturinstitutionernes aktivitetsdag) 
Du kan tage hele familien med på skattejagt på Musik- og Kul-
turskolen, Ringsted Museum og Ringsted Bibliotek. 
Se hvad der er af spændende aktiviteter hvert sted og find bog-
staver, som danner skattejagtsordet.  
Læs mere her

Tirsdag den 20. oktober kl. 14.00 
Historisk Tirsdags TV 
Vi tænder for den legendariske Halle-film, Vor Egen By, der er 
lavet af skotøjsfabrikant Herold Halle i 1958. Filmen giver et 
hyggeligt og humoristisk billede af Ringsted i 1950’erne. En by 
hvor de fleste kendte hinanden, og hvor livet gik sin stille gang. 
Læs mere her

Onsdag den 14. og torsdag den 15. oktober kl. 11-15.30 
Efterårsferie - Skriv med pen og blæk og mal et våbenskjold 
Få inspiration til de finurlige måder at skrive bogstaver på, som 
man gjorde i middelalderen, hvor ingen kendte til at skrive 
sms’er eller mails. Få en gåsefjer eller tag selv en egnet fjer med 
hjemmefra. Der er blæk og papir på museet.
Mal også et våbenmærke på et skjold. Motivet på et våben-
skjold er personligt og fortæller om den person, der ejer det. 
Læs mere her

https://ringstedbib.dk/arrangementer/andet/den-vilde-skattejagt-kulturinstitutionernes-aktivitetsdag
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/historisk-tirsdags-tv-på-ringsted-museum-og-arkiv?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/efterårsferie-i-ringsted-skriv-med-fjer-og-blæk-og-mal-et-våbenskjold?Action=1&M=NewsV2&PID=655

