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Oktober måned 
på Ringsted Museum og Arkiv

Tirsdag den 5. oktober 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

Tirsdag den 12. oktober kl. 14.00-15.30 
Historisk Tirsdags TV – Ringstedfilm fra 1952   
Tag med en tur tilbage til Ringsted anno 1952, og nyd byens selv-
forståelse i et adstadigt tempo med flotte klip fra by og land. Tu-
rismen i byen er i sin spæde opstart, og filmen giver et tidstypisk 
billede af en by, der har noget at være stolt af. Filmen er optaget 
af E. Møller Nielsen. Den varer ca. 1 time og er uden lyd.   
Læs mere her

https://vestmuseum.dk/oplevelser/faa-hjaelp-til-slaegstforskning/?occurrence=2021-10-05&time=1633442400
https://vestmuseum.dk/oplevelser/historisk-tirsdags-tv-ringstedfilm-fra-1952/?occurrence=2021-10-12
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Torsdag den 14. oktober kl. 19.00 
Foredrag: Brandslukning i Ringsted 
Hør historien om Ringsted Brandvæsen i 1800-tallet og indtil op-
rettelsen af af I/S Ringsted Motorsprøjte i 1923. Tidligere brandin-
spektør Per Carlsen har været i de gamle kilder og fundet nogle 
gode historier frem. 
Læs mere og køb billet her

Søndag den 17. oktober kl. 10.30
Familieomvisning i Ringsted Vindmølle 
Morten ”møller” er vært på omvisningen i Ringsted Vindmølle. 
Han kender sin mølle ud og ind og fortæller gerne om, hvordan 
møllen virker. Ringsted Vindmølle maler stadig korn til mel. Det 
dufter i hele møllen og man kan købe mel i pose i museumsbutik-
ken.
Hvis vinden tillader det, er der sus fra møllevingerne, der drejer 
rundt. 
Læs mere her 

Mandag den 18. oktober kl. 14.00  
Kom med på omvisning i Sct. Bendts Kirke 
Middelalderarkæolog Martin Pavón fortæller historien om Nor-
dens 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 benediktiner-
kloster og bygningen af Sct. Bendts Kirke. På en overdådig kirke-
fest i 1170 skrinlagde Kong Valdemar den Store sin far på alteret 
som helgen, og kronede sin 7-årige søn Knud, som medkonge – i 
Danmarks første kongekroning. 
Læs mere her

https://vestmuseum.dk/oplevelser/brandslukning-i-ringsted/?occurrence=2021-10-14
https://vestmuseum.dk/oplevelser/familieomvisning-i-efteraarsferie-i-ringsted-vindmoelle/?occurrence=2021-10-17&time=1634466600
https://vestmuseum.dk/oplevelser/kom-med-paa-omvisning-i-sct-bendts-kirke/?occurrence=2021-10-18&time=1634565600
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Tirsdag den 19. oktober kl. 9.00-14.00 
Tag på en vild skattejagt med din familie 
Tag hele familien med på skattejagt på Musik- og Kulturskolen, 
Ringsted Museum, Ringsted Bibliotek og Ringsted Sportcenter.  
Se hvad der er af spændende aktiviteter hvert sted og find bog-
staver, som danner skattejagtsordet. Dagen begynder kl. 9 i 
Ringsted Sportcenter, og vi slutter af med en koncert med Sille og 
Palle på Musikskolen. 
Læs mere her

Onsdag den 20. oktober fra kl. 10.00 
Lav spooky lys til Halloween i efterårsferien 
Halloween er uhygge og spooky lys. På Ringsted Museum og Arkiv 
snakker vi om lys i mørket og laver unikke, farverige, sjove eller 
skræmmende lysestager til fyrfadslys, der kan lyse op til  
Halloween og de mørke efterårsaftener. Vi maler og dekorerer på 
glas, lige til at tage med hjem og sætte ud i mørket. 
Læs mere her

Torsdag den 21. oktober fra kl. 10.00 
Lav spooky lys til Halloween i efterårsferien 
Halloween er uhygge og spooky lys. På Ringsted Museum og Arkiv 
snakker vi om lys i mørket og laver unikke, farverige, sjove eller 
skræmmende lysestager til fyrfadslys, der kan lyse op til  
Halloween og de mørke efterårsaftener. Vi maler og dekorerer på 
glas, lige til at tage med hjem og sætte ud i mørket. 
Læs mere her

https://vestmuseum.dk/oplevelser/tag-paa-en-vild-skattejagt-med-din-familie/?occurrence=2021-10-19
https://vestmuseum.dk/oplevelser/lav-spooky-lys-til-halloween-i-efteraarsferien-865/?occurrence=2021-10-20&time=1634724000
https://vestmuseum.dk/oplevelser/lav-spooky-lys-til-halloween-i-efteraarsferien-865/?occurrence=2021-10-20&time=1634724000


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

vestmuseum.dk

Tirsdag den 26. oktober kl. 14.00-16.00 
Fotoindsamling på Ringsted Museum og Arkiv 
Arkivet har ca. 50.000 billeder i samlingen, men vi vil gerne have 
mange flere. Har du billeder i gemmerne som du vil dele med 
arkivet og andre, kan du komme forbi arkivet, hvor vi sidder klar 
med scanner og registrering. Vi scanner dit billede, mens vi hører 
din historie om billedet. Begge dele bliver gemt på arkivet til glæ-
de for alle arkivets brugere. 
Læs mere her

Torsdag den 28. oktober kl. 19.00 
Foredrag: Hømb Kirkes overgang til selveje 
Poul Otto Nielsen har studeret protokoller fra før og efter Hømb 
Kirkes overgang til selveje. Hør historien om de små og store for-
andringer, der fulgte med overgangen i begyndelsen af 1900-tal-
let og de næste ca 100 år. 
Læs mere her

https://vestmuseum.dk/oplevelser/fotoindsamling-paa-ringsted-museum-og-arkiv/?occurrence=2021-10-26
https://vestmuseum.dk/oplevelser/foredrag-hoemb-kirkes-overgang-til-selveje/?occurrence=2021-10-28

