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September måned 
på ringsted museum og arkiv

Ringsted - Kort fortalt 
Ny intro-udstilling på Ringsted Museum 
Udstillingen er en komprimeret introduktion til Ringsted by og 
de mennesker, der bor her. Du kan opleve kirkenbranden   
virtual reality, byen vokse på TV-skærmen og middelalder-mord 
i tegneserieform på væggene.
Fortællingen om Ringsted handler også om byens rige for-
eningsliv og nye driftige erhvervsvirksomheder. Byen er lang-
somt vokset - både med 70’ernes tyrkiske indvandring og 
2000’ernes hovedstads pendlere, der nyder godt af provinsby-
ens ro og nærhed. 
Læs mere her 
Se en lille intro af filmen med kirkens brand her

Den gamle Biograf 
Alle dage i museets åbningstid 
Se gamle film fra Ringsted i Ringsted Museum og Arkivs nyind-
rettede biografhjørne.
Ringsted Arkiv har en fin samling af film med folk fra Ringsted. 
Det er film om store begivenheder, som dengang Sønder Park 
Skolen blev indviet og film om byens virksomheder. Se bl.a. klip 
fra RIMAS og fra Andelsosteriet. 
Læs mere her

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/den-gamle-biograf?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/ringsted-kort-fortalt?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://player.vimeo.com/video/449585016
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Valdemarerne på nye eventyr 
9. juni - 20. december
I anledning af Sct. Bendts Kirkes 850-års jubilæum se eller gen-
se udstilling om Valdemarerne.
Se eller gense de 3 små plancheudstillinger om kongeslægten
Valdemarerne. Det drejer sig om udstillinger, museets histori-
kere oprindeligt producerede til Ringsted Middelalderfestival,
og de udlånes venligst til museet af Ringsted Sogn. Så her er
muligheden for at fordybe sig i Valdemarernes bedrifter og
historie i udstillingen.
Læs mere her

Tirsdag den 8. september kl. 17 
Byvandring i Ringsted 
Ringsteds historie er både spændende og gammel. Den er bun-
det op på pejlemærker som Sct. Bendts Kirke, Torvet, Postgår-
den 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 og køb billet her 

Ringsted Museum og Arkiv samt Ringsted Vindmølle 
har åbent tirsdag, onsdag, torsdag samt søndag kl. 11-16 
Arkivet har brugervejledning på tirsdage, hvor der også  
besvares skriftlige forespørgsler. 
Læs mere her

https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/valdemarerne-på-nye-eventyr?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/oplevelser/visningsside-4/byvandring-i-ringsted-6?Action=1&M=NewsV2&PID=655
https://www.vestmuseum.dk/ringsted-museum-og-arkiv

