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September måned 
på ringsted museum og arkiv

Tirsdag den 7. september 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

Fredag den 3. september kl. 16.30-17.30 
Byvandring om gadenavne   
I kvarteret omkring Sct. Bendts Kirke i Ringsted er opsat min-
desmærker og opkaldt gader efter personligheder, der har be-
tydet noget for byens historie. Hør bla. om Valdemar den Store, 
der står som statue på Torvet, hør om munken Benedict, om 
statsminister Zahle og om familien Hækkerup.   
Læs mere her

https://vestmuseum.dk/oplevelser/faa-hjaelp-til-slaegstforskning/?occurrence=2021-09-07&time=1631023200
https://vestmuseum.dk/oplevelser/byvandring-om-gadenavne/?occurrence=2021-09-03
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Mandag den 13. september kl. 14.00-15.00 
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 mor-
det på Knud Lavard i Haraldsted i 1131, stiftelsen af et benedikti-
nerkloster og bygningen af Sct. Bendts Kirke. 
Læs mere og køb billet her

Tirsdag den 14. september kl. 14.00-16.00
Hallefilmen – Vor egen by: Historisk Tirsdags TV 
Skotøjsfabrikant Herold Halle gik i 1950’erne rundt i Ringsted og 
omegn med sit filmkamera og optog, hvad han så. Det kom der 
en film ud af, som efterhånden nærmest har fået kultstatus. 
Halle-filmen, Vor Egen By, giver et hyggeligt og humoristisk bille-
de af Ringsted i perioden. En by hvor de fleste kendte hinanden, 
og hvor livet gik sin stille gang. 
Læs mere her 

Torsdag den 16. september kl. 19.00-20.00 
Byvandring med arkitektoniske detaljer 
Tag med på aftenens tur rundt i Ringsted hvor vi skal se på byg-
ninger fra 1920’erne og frem til 1960’erne. Det er en periode, hvor 
byen oplevede et byggeboom og byens grænser rykkede sig. 
Steen Eiler Rasmussens byplan og bygningsværker er centrale i 
fortællingen om modernismen. Turen går forbi Rådhuset og Sjæl-
landsgade karreen med stop ved bygninger, der har en historie 
og fine detaljer. 
Læs mere her

https://vestmuseum.dk/oplevelser/kom-med-paa-omvisning-i-sct-bendts-kirke/?occurrence=2021-09-13&time=1631541600
https://vestmuseum.dk/oplevelser/hallefilmen-vor-egen-by/?occurrence=2021-09-14
https://vestmuseum.dk/oplevelser/byvandring-med-arkitektoniske-detaljer-i-ringsted/?occurrence=2021-09-16
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Tirsdag den 21. september kl. 18.00-20.00 
Få hjælp og vejledning til slægstforskning 
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 her

Søndag den 26. september kl. 10.30-12.00 
Hallefilmen – Vor egen by
Skotøjsfabrikant Herold Halle gik i 1950’erne rundt i Ringsted og 
omegn med sit filmkamera og optog, hvad han så. Det kom der er 
film ud af, som med tiden nærmest har fået kultstatus. 
Halle-filmen, Vor Egen By, giver et hyggeligt og humoristisk bille-
de af Ringsted i perioden. En by hvor de fleste kendte hinanden, 
og hvor livet gik sin stille gang. 
Læs mere her

https://vestmuseum.dk/oplevelser/faa-hjaelp-til-slaegstforskning/?occurrence=2021-09-21&time=1632247200
https://vestmuseum.dk/oplevelser/hallefilmen-vor-egen-by/?occurrence=2021-09-26&time=1632652200

