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UGEKORT
Med et ugekort eller et årskort
får du fri adgang til vores
mange museer omkring
Ringkøbing Fjord.

Ugekort: 150 kr
Årskort: 250 kr

levende historie
omkring Ringkøbing fjord
Hils på vikingerne, se udsigten fra toppen af fyret,
fordyb dig i udstillingerne og lad ungerne lege sig ind
i historien. På Ringkøbing-Skjern Museum er historien
levende - og du kan opleve den lige der, hvor den
foregik.

Bemærk at museerne har
skiftende åbningstider.

Wochenkarte
Mit einer Wochenkarte oder
einer Jahreskarte bekommt
man freien Eintritt zu allen
Museen um den Ringkøbing
Fjord herum.

Wochenkarte: DKK 150
Jahreskarte: DKK 250

Bitte beachte, daß die Museen
wechselnde Öffnungszeiten haben.

week pass
With a week pass or a annual
pass you get free admission
for all of Ringkøbing-Skjern
Museums sites.

Week pass: 150 kr
Annual pass: 250 kr
Please note that the sites’ opening
hours vary during the year.

Lebendige Geschichte
am Ringkøbing Fjord

Grüß die Wikinger, betrachte die Landschaft von der
Spitze des Leuchtturmes, vertieft euch in die Ausstellungen und lasst die Kinder spielerisch die Geschichte
erkunden. Im Ringkøbing-Skjern Museum ist die
Geschichte lebendig – da kann man sie erleben,
wo sie stattfand.

Living history
by Ringkøbing fjord
Meet the Vikings, enjoy the view from the top of the
lighthouse, immerse yourself in the exhibitions and let
the children playfully experience history.
Ringkøbing-Skjern Museum is the living history - and
you can experience it right where it took place.

Børn har
gratis adgang
Kinder
haben freien
Eintritt
Kids have free
admission
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Bork Vikingehavn
Bork Wikingerhafen I Bork Viking Harbour

Med udsigt over engene ved
Ringkøbing Fjord ligger vikingeskibene i havnen netop
hjemvendt fra togt. Du kan
næsten skimte flere skibe i
horisonten. Havnens mange
huse er bygget som for 1000
år siden. Mød vikingetidens
håndværker og husfrue, der
er i gang med dagens gøremål. Hør dem fortælle om
vikingernes liv. Besøg både
den hedenske offerlund og
den kristne stavkirke.
Ringkøbing-Skjern Museum

Die Wikingerschiffe, die von
einer Fahrt zurückgekehrt sind,
liegen mit Aussicht über die
Wiesen am Ringkøbing Fjord
im Hafen. Die vielen Häuser
wurden wie vor 1000 Jahren
gebaut. Man trifft Handwerker und Hausfrauen, die die
täglichen Arbeiten verrichten
und lauscht ihren Erzählungen
über das Leben der Wikinger.
Erfahre mehr über den Glauben der Wikinger und besuche
den Opferhain und auch die
Stabkirche.
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The Viking ships are lying
peacefully in the harbour
after a hard expedition. You
can almost spot more ships in
the distance on Ringkøbing
Fjord. The many house are
build as they were a thousand
years ago. Meet the housewife and the craftsman of
the Viking Age. Hear them
tell about their life and daily
chores. Don’t forget to visit
the heathen place of scarifice
and the christian church.

Daglig
rundvisning
kl. 13.00
Tag med på rundvisning
og bliv ”klædt på” til
at opdage vikingetiden
på egen hånd. Hør om
vikingernes dagligdag,
håndværk, tro og ritualer,
og om deres bygninger og
skibe.

Det’ for børn

Spaß für Kinder I Fun for kids
Lad børnene leve sig ind i vikingetiden. De kan tage med på
skattejagt og prøve vikingetøj. D. 9.-29. okt. er der ”levende
historie”, og de kan prøve de mange skiftende aktiviteter fx
tinstøbning, fladbrød, bueskydning og lave læderpung.

Täglich
Führungen
um 11.30 Uhr

Lassen Sie Ihre Kinder in die Zeit der Wikinger eintauchen! Hier
können Sie mit auf Schatzsuche gehen oder Wikingerkleidung
anprobieren. Vom 9.-29. Oktober können Sie hier „Lebendige
Geschichte“ erleben und viele verschiedene Aktivitäten ausprobieren. Sie können z.B. Zinn gießen, Fladenbrot backen, mit
dem Bogen schießen und einen Lederbeutel herstellen.

Komm mit zur Führung
und bekomme das Rüstzeug, um die Wikingerzeit
auf eigene Faust zu erkunden. Erfahre mehr vom
Alltag der Wikinger, deren
Handwerk, Glauben und
Rituale sowie von ihren
Gebäuden und Schiffen.

Let the children play while they experience the Viking Age,
while they try on a Viking wardrobe and go on a treasure
hunt. During 9.-29. october there is ”living history”, where
they can try the many changing activities i.e. molding
pewter, baking a bread and shooting with arrows.

Udstilling

Ausstellung I exhibition
Få et indblik i vikingernes dragter i udstillingen “Fra får til
fyrste” på Fahl Kro. Prøv en rejse til Valhal - læg dig i graven
med dragt og vikingegenstande.
Besucht man die Ausstellung “Vom Schaf bis zum Fürst” im
Fahl Krug und bekommt man einen Einblick in die Kleidung
der Wikinger.

English tour
at 14 pm on
wednesdays
Join a guided tour and
be inspired to discover
the Viking Age on your
own. Learn about the Vikings’ everyday life, their
handcraft, their faith and
rituals, but also about their
buildings and boats.

The exhibition ”From shep to sire” at the Fahl Inn Museum,
tells the history of the Vikings famous gowns. Lay yourself in a
Viking tomb and choose what you will bring to the after life.
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20. okt kl. 19-22

Lokes aften

Lokes abend I Loke’s eve
Når mørket falder på byder
vikingerne indenfor til bål og
fortællinger. Sæt dig til rette
i de stemningsfulde langhuse,
hvor bålene knitrer i mørket. Mød bronzestøberen,
smeden og bueskytten.
Tag også med på en
“mørkerundvisning” og få
en helt særlig oplevelse på
vikingehavnen. Vikingerne
slutter aftenen af med at
affyre ildpile.

Wenn es dunkel wird, laden
die Wikinger zu Feuer und
Erzählungen. Treffen Sie den
Bronzen- und Zinngießer,
oder setzen Sie sich in den
stimmungsvollen Langhäusern. Nehmen Sie auch
an einer “Dunkelführung”
teil und bekommen Sie ein
einzigartiges Erlebnis. Die
Wikinger runden den Abend
damit ab, mit Feuerpfeilen zu
schießen.

When the sun has set on the
harbour the Vikings open
their homes again. Have a
seat in their historical houses
and listen to their stories by
the bonfire.
During the evening you can
join a guided tour in the
dark where you will experience the harbour in a different setting. The evening is
completed when the Vikings
fire flaming arrows.

Adresse: Vikingevej 7, 6893 Hemmet I GPS: N: 55.8363 Ø: 8.2663
Mail: bork@levendehistorie.dk
september - 8. oktober: Søn-fre kl. 11-16. Entre: 60 kr. Børn og unge u. 18 år gratis.
9.-29. oktober - Levende historie / Lebendiges Geschichte / Living history
Alle dage kl. 11-17. Entre: 100 kr. Børn og unge u. 18 år gratis. Ugekort: 150 kr.
Jeden Tag 11-17 Uhr. Eintritt: 100 DKK. Kinder bis 18: gratis. Wochenkarte: 150 DKK
Open daily 11-17. Admission: 100 DKK. Chilren under 18: Free. Week pass: 150 DKK
Billetten giver også fri adgang til Fahl Kro (s. 17) med udstilling og café.
Die Eintrittskarte gibt freien Eintritt in Fahl Krug (S. 17) mit Ausstellung und Café.
The ticket is also valid for the Fahl Inn Museum (p. 17) where there is exhibition and cafe.
Ringkøbing-Skjern Museum
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Forsikring til dit behov
Forsikring handler om dine værdier og din hverdag.
Derfor tilbyder din lokale assurandør at rådgive, så du
får de forsikringer, der bedst dækker dig og dit.
Hverken mere eller mindre.

Tommy Lange, assurandør
i Tarm, Hemmet og Varde.
Per Astrup, assurandør
i Videbæk, Spjald
og Skjern.

Ring på 96 94 96 94

Harald Hagde, assurandør
i Ringkøbing, Hvide Sande
og på Holmsland.

Flemming Krog, assurandør
i Ølgod og Skjern.

Lyngvig Fyr
Lyngvig Leuchtturm I Lyngvig Lighthouse

Udsigt
natur
hygge

Aussicht
The view
Natur
Nature
Gemütlichkeit ”hygge”

Et besøg ved Lyngvig Fyr er
en oplevelse for alle sanser.
Mærk vinden i håret 53
meter over havet og gå
en tur i klitterne og langs
stranden. Eller slap af ved
naturlegepladsen og få varmen med en varm drik i den
hyggelige café.

Ein Besuch des Leuchtturms
Lyngvig Fyr ist ein Erlebnis
für alle Sinne. Spür 53 m.
über dem Meeresspiegel den
Wind in den Haaren und geh
am Strand und in den Dünen
spazieren. Oder entspann
dich auf dem Naturspielplatz
und wärm dich im gemütlichen Café auf.

Ringkøbing-Skjern Museum
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A visit at Lyngvig Lighthouse
is a delight for all your
senses. Feel the wind in
your hair 53 m. above the
sea and go for a walk in the
dunes. Or maybe you are in
the mood for relaxing at the
playground and visiting the
”hyggelige” (cosy) café.

Butik & café
Shop & Café

Den gamle fyrmestergård er
i dag indrettet til en hyggelig
café og en museumsbutik,
der bugner med retrovarer.
Sæt jer til rette i caféen og
nyd is, kage, kaffe mm.
Im alten Hof des Leuchtturmwärters befindet sich heute
ein gemütliches, nostalgisches
Café und ein Museumsshop
voller lustiger Retrowaren.
Setzt Euch hin und genießt
ein Stück Kuchen, einen Kaffee u.a.m.
The old lighthouse keepers
house is now a days converted in to a cosy cafe and
shop. Have a look around
and enjoy a warm drink in
the cold weather.

Det ’ for børn

Spaß für Kinder I Fun for kids
Lyngvig Fyr er et fantastisk sted for børn. De kan tage på
fyrets skattejagt, prøve kræfter på den store naturlegeplads,
og samle sten på stranden - eller måske få varm kakao?
Der Leuchtturm Lyngvig Fyr ist ein fantastischer Ort für
Kinder. Sie können bei der Schatzsuche des Leuchtturms
mitmachen, sich auf dem großen Naturspielplatz austoben,
am Strand Steine sammeln – oder vielleicht einen warmen
Kakao trinken?
Lyngvig Lighthouse is a fantastic place for children. They can
go on a treasure hunt, play on the huge natural playground,
collect stones on the beach - or maybe drink hot chocolate?

udstilling

Adresse: Holmsland Klitvej
109, 6960 Hvide Sande
Mail: lf@levendehistorie.dk
TLF: +45 97 33 58 00
GPS: N: 56.0504 Ø: 8.1047

Ausstellung
exhibition

I de små udstillinger kan I let
få et indtryk af fyrets historie
- fra dramatiske strandinger
til frimodige badegæster.

Oktober
Alle dage kl. 10-17
Jeden Tag 10-17 Uhr
Open daily 10-17
Open daily 10-1
Entre til fyrtårnet:
Voksne 50 kr.
Børn u. 18 år gratis
Erwachsene: 50 DKK
Kinder bis 18 jahre: Frei
Adults: 50 DKK
Chilren under 18 years: Free

Kleine, leicht verständliche
Ausstellungen vermitteln
Eindrücke von der Geschichte
des Leuchtturms – von dramatischen Strandungen bis hin zu
freimütigen Badegästen.
The small exhibitions easily
gives you an impression of
the dramatic history of the
lighthouse.

Ugekort: 150 kr.
Wochenkarte: 150 DKK
Week pass: 150 DKK
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Abelines gaard
Abelies Hof I Abelines farmhouse
Den fredede strandfogedgård
er som en tidslomme, hvor I
kan opleve livet som for 100
år siden, da Abeline levede
der. Se aktiviteter i kalenderen.
Im denkmalgeschützten Hof
des Strandvogts ist es, als
habe die Zeit stillgestanden.
Nehmen Sie teil am Leben
hier vor 100 Jahren, als Abeline hier wohnte! Die einzelnen Aktivitäten finden Sie im
Kalender.
This listed coastal farmhouse
is almost a time capsule from
when Abeline lived there a
100 years ago.

Det’ for børn

Spaß für Kinder I Fun for kids
Oplev hvordan det var at være barn for 100 år siden. Gå på
stylter, prøv gamle spil og lege, tag med på skattejagt og hils
på hønsene. Prøv også redningsstolen, som strandfogeden
brugte til at redde forliste sømænd d. 11., 19. & 25. okt.
Erlebe, wie es vor 100 Jahren war ein Kind zu sein. Geh auf
Stelzen, geh mit auf Schatzsuche und sag den Hühnern hallo.
Am 11. 19. und 25. Oktober können Sie und Ihre Familie
auch den Raketenapparat ausprobieren, den der Strandvogt
benutzte, um schiffbrüchige Seeleute zu retten.
Let the children play like children did a hundred years ago.
Walk on stilts, feed the chickens and play old games. Help the
shore officer rescue shipwrecked sailors 11., 19. & 25. okt.

Adresse: Sønder Klitvej 87, 6960 Hvide Sande I GPS: N: 55.9455 Ø: 8.1559
Mail: ag@levendehistorie.dk I TLF: +45 97 31 51 27
oktober: Søndag - fredag kl. 11-17. café: Søndage og onsdage kl. 13-17
Entre: 50 kr. Børn u. 18 år gratis. Ugekort: 150 kr. Wochenkarte: 150 DKK
Ringkøbing-Skjern Museum
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15.-22.
oktober

Strandgaarden
Der Hof Strandgaarden I The farmhouse Strandgaarden

Høstmarked

Erntemarkt I harvest market
Hyggeligt høstmarked for
hele familien. I år er der også
æblefestival.

Gemütlicher Erntemarkt für
die ganze Familie...

Celebrate the harvest with
the whole family in the old
coastal farmhouse.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Økologiske grøntsager
Hjemmelavet syltning
Nybagte vafler
Kunsthåndværk
Aktiviteter for børnene
Daglige rundvisninger
Naturvejlederen
parterer en gås
Se hele programmet på
www.levendehistorie.dk

Ökologisches Gemüse
Eingekochtes
Frischgebackene Waffeln
Kunsthandwerk
Aktivitäten für Kinder
Tägliche Führungen

Organic vegetables
Homemade pickles
Freshmade waffles
Local arts and crafts
Activities for kids
Daily guided tours
Watch the ranger
quartering a goose

Adresse: Husby Klitvej 5, 6990 Ulfborg I GPS: N: 56.1941 Ø: 8.1281
Mail: info@levendehistorie.dk I TLF: +45 97 33 10 20.
Dato: 15.-22. oktober kl. 11-16
Entre: 50 kr. Børn u. 18 år gratis. Ugekort: 150 kr. Wochenkarte: 150 DKK
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Ringkøbing Museum
Ringkøbing Museum I Ringkøbing Museum

2. Verdenskrig

2. Welt Krieg I World War II
Få et indblik i livet i Vestjylland under 2. Verdenskrig. På Ringkøbing Museum dykker vi
ned i historien om det tyske bunkeranlæg ”Kryle” og Luftwaffes radarstation ”Ringelnatter”
lidt nord for Søndervig. Den 9. oktober åbner en ny del i udstillingerne om 2. Verdenskrig i
Vestjylland. Den viser flere genstande fra den bunker, der dukkede op i 2008, efter at have
stået uberørt siden 1945. Gennem film, billeder og genstande kommer du helt tæt på krigen.
Erfahren Sie Interessantes über das Leben in Westjütland während des Zweiten Weltkriegs. Im
Museum von Ringkøbing beschäftigen wir uns eingehend mit der Geschichte der deutschen
Bunkeranlage „Kryle“ und der Radarstation „Ringelnatter“ der Luftwaffe etwas nördlich von
Søndervig. Am 9. Oktober wird ein neuer Abschnitt der Ausstellungen über den Zweiten
Weltkrieg in Westjütland eröffnet, in dem weitere Gegenstände aus dem seit 1945 unberührten Bunker gezeigt werden, der 2008 aufgetaucht ist. Filme, Bilder und Gegenstände vermitteln Ihnen Eindrücke aus der Zeit des Kriegs.
Immerse yourself in the exhibitions about World War II. Ringkøbing Museum focusses on the
history behind the German Fortress at Houvig ”Kryle” and Luftwaffes radar station ”Ringelnatter” just north of Søndervig. On October 9th a new introductory part of the exhibition
opens, telling the history through movies, pictures and historical obejcts from the bunker,
that emmerged in a storm in 2008 after it was abandonned in 1945.
Ringkøbing-Skjern Museum
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Introduktion til
udstillingerne
tirs & tors
kl 12.30
i oktober
Einführung in die
Ausstellungen
im October
Di & Do 11.30 Uhr

Nat på museet 19. okt.
Nachts im Museum
Night at the museum
Vi slukker lyset på Ringkøbing Museum og så kan du gå
rundt med din egen lommelygte – hvis du da tør... for
kun de modigste kommer ud igen...
Am ”Nachts im Museum” gehen die Lichter aus am Ringkøbing Museum und, wenn Du Dich traust, kannst Du mit
Deiner Taschenlampe auf Gespenstersafari gehen.
Be ware! This night we’ll turn of all the lights in Ringkøbing Museum. Have a look around with your own flashlight - if you dare... only the bravest ones return....
Tid: Torsdag d. 19. okt. kl. 18-21
Entre: 50 kr for børn og voksne. Dog gratis med en
fd·alarmer
”Efterårsbillet”fra Ringkøbing Handelsforening.
Sponsor:

FD·ALARMER
Adresse: Herningvej 4,
6950 Ringkøbing
fd·alarmer
FD·ALARMER
GPS: N: 56.0883
Ø: 88.2471
Mail: rim@levendehistorie.
dk I TLF: +45 97 32 16 15

Flot museumsbutik Museum shop
Stort udvalg af retrovarer og
historiske bøger. Der er gratis
adgang i butikken.

Schöner Shop

Have a look in the shops
large assortment of historical
books and vintage goods.
Free admission to the shop.

oktober:
Mandag-fredag kl. 11-17.
Lørdage kl. 10-14
Mo-Fr 11-17 Uhr. Sa 10-14 Uhr
Entre: 50 kr. Børn og unge
under 18 år gratis
Eintritt: 50 DKK. Kinder
bis 18 Jahre: gratis
Ugekort: 150 kr.
Wochenkarte: 150 DKK
Week pass: 150 DKK

Große Auswahl an Retrowaren sowie historischen
Büchern. Der Eintritt ist frei.
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Bunkertur
Bunkerwanderung I Guided bunker tour

Vi går igennem Houvig Fæstningen fra 2. Verdenskrig, der bestod af bunkeranlægget
”Kryle”og Luftwaffes radaranlæg “Ringelnatter”. Hør historien om soldaterne, bunkerne
og de frygtindgyende natjagere. Det er oplagt at kombinere bunkerturen med et besøg på
Ringkøbing Museum.
Dato: 17. + 19. okt. kl. 16-17.30. Pris: 60 kr. Børn/unge u. 18 år gratis. Billetter købes ved
mødestedet, Ringkøbing Museum & Turistbureauet. Mødested: Houvig Strand P-plads, ca. 4
km nord for Søndervig. GPS: N: 56.1532. Ø: 8.1201
Wir gehen durch die Festungsanlage Houvig. Sie stammt aus dem Zweiten Weltkrieg und
besteht aus der Bunkeranlage „Krylen“ und der Radarstation „Ringelnatter“ der Luftwaffe.
Hören Sie die Geschichte über die Soldaten, die Bunker und die furchteinflößenden Nachtjäger. Verbinden Sie den Gang durch die Festungsanlage mit einem Besuch im Museum von
Ringkøbing.
Datum: 10., 12., 17., 19., 24. & 26. October um 13.30-15 Uhr
Preis: 60 DKK. Kinder bis 18 Jahre: gratis. Tickets können bei Führungsbeginn, im Ringkøbing Museum & im Touristenbüro gekauft werden. Treffpunkt: Houvig Strand P-platz
ungefähr 4 km nördlich von Søndervig. GPS: N: 56.1532. Ø: 8.1201
The guided Bunker tours are only held in Danish and German.
Ringkøbing-Skjern Museum
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Kaj Munks Præstegård
Pfarrhaus ”kaj Munks Præstegård I Kaj Munk’s parsonage

Kaj Munk var præst i
Vedersø i årene 1924 - 1944.
Præstegården dannede rammen om Kaj Munks mest
virksomme år. Det var her,
Kaj Munks pen fyldte papiret
med skuespil, digte, breve,
prædikener og artikler. Det
var her, han til sidst blev hentet af sine tyske bødler den
4. januar 1944.
Ordet er både i bogstaveligt
og i overført betydning
kernen i mødet med Kaj
Munk. Derfor fylder Kaj
Munk citater mange af præstegårdens vægge i dag.

Kaj Munk wirkte in Vedersø
von 1924 bis 1944 als Pfarrer.
Das Pfarrhaus bildete den
Rahmen während seiner aktivsten Jahren. Dies war der
Ort, wo Kaj Munks Feder
Papier um Papier mit Schauspielen, Gedichten, Briefen,
Predigten und Artikeln füllte.
Es war auch der Ort, wo er
schließlich am 4. Januar 1944
von seinen Henkern abgeholt
wurde. Kaj Munks letzten
Worte an seine Frau waren:
”Vertrau auf Gott, Lise”.
Kaj Munk wurde Opfer des
ersten Vergeltungsmords in
Dänemark.

Kaj Munk worked as a priest
in Vedersø from 1924 to
1944, and the parsonage
formed the setting for Kaj
Munk’s most prolific years.
It was here that Kaj Munk
wrote plays, poetry, letters, sermons and articles.
Kaj Munk’s open resistance
to the Nazi occupation of
Denmark led to his death,
after Gestapo arrested him
at the parsonage on January
4th 1944. Today you can
visit the parsonage, see the
exhibitions and go for a walk
in the garden like Kaj Munk
did so often.

Adresse: Vesterhavsvej 7, Vedersø, 6990 Ulfborg I GPS: N: 56.2487 Ø: 8.1841
Email: kmp@levendehistorie.dk I TLF: +45 50 41 65 26
oktober: Søndag - torsdag kl. 11-16 I Rundvisning: hver torsdag kl. 13
Entre: 50 kr. Børn og unge under 18 år gratis. Ugekort: 150 kr.
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Tak til vores sponsorer
Vielen Dank an unsere Sponsoren
Special thank you to our sponsors

CENTERFORENING

fd·alarmer
FD·ALARMER

Fahl Kro Museum
Fahl Krug Museum I Fahl Inn Museum

Kroaftener & vestjysk historie
Krugabend I Omelet night
Selv om kroejeren Simon
Sommer ikke længere driver
kroen, kan man stadig
sætte sig i de stemningsfulde
krostuer. I dag er kroen et
museum med udstillinger, og
der er en hyggelig frokostcafé. Man kan stadig nyde
Simon Sommers traditionelle
æggekage til de berømte
kroaftener - se datoerne i
kalenderen. Fahl Kro ligger
ved siden af Bork Vikingehavn.

Auch wenn der Besitzer des
Gasthofes Simon Sommer
den Gasthof nicht mehr
betreibt, kann man sich immer noch in die Gaststuben
setzen. Heute ist der Gasthof
ein Museum mit Ausstellungen und es gibt ein gemütliches Lunch-Café. Man kann
immer noch das besondere
Omelett von Simon Sommer
an den berühmten Omelettabenden genießen.

The old Fahl Inn is now a
museum. But you can still
enjoy a cup of coffee in the
cosy and historical rooms.
Some evenings the museums
opens up at night for the
traditional Omelet night.
See the dates in the calender.
The small exhibitions tells the
story of the Inn and you can
also see an exhibition about
the Vikings textiles - the Inn
is placed next to the Viking
Harbour.

Adresse: Oblingvej 34, 6893 Hemmet I GPS: N: 55.8352 Ø: 8.2673
Mail: fk@levendehistorie.dk I TLF: +45 75 28 01 43
september - 8. okt: Søn-fre kl. 12-16. 9. okt - 29. okt: Alle dage kl. 11-17
Entre: 50 kr. Børn og unge u. 18 år gratis. Gratis med en billet fra Bork Vikingehavn.
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Bundsbæk Mølle
Bundsbæk Mühle I Bundsbæk Mill

Oplev livet i 1800-tallet
Leben im 19. Jahrhundert I life in the 19th century
Møllen blev opført omkring
1640, og i 1700-tallet var
Bundsbæk Mølle søgt af bønder fra nabosognene. I 1840
brændte møllen, men blev
genopbygget i 1843. I dag
kan I opleve at mølleren igen
maler mel, bageren bager
brød og smeden arbejder ved
essen. I kan også sætte jer i
kaffestuen, eller se udstillingen om de udstødte rakkere,
der fik fattighjælp udleveret
fra Bundsbæk Mølle.

Bundsbæk Mølle wurde
um das Jahr 1640 errichtet.
Im 18. Jahrhundert kamen
hierher auch Bauern aus den
Nachbargemeinden, um ihr
Getreide mahlen zu lassen.
Heute können Sie miterleben, wie der Müller wieder
Mehl mahlt, der Bäcker
Brot backt und der Schmied
wieder am Schmiedefeuer
arbeitet. Trinken Sie gemütlich eine Tasse Kaffee in der
Kaffeestube.

Bundsbæk Mill was built in
1640, and during the 18th
century the local farmers
came to have there grain
milled. It burnt down in
1840, and was rebulit in
1843. Now a days the mill
grinds again, the baker is in
the kitchen and the blacksmith is working. Have a cup
of coffee in the old miller’s
rooms and have a look at
the exhibitions.

Adr: Bundsbækvej 27, 6900 Skjern I GPS: N: 56.0066 Ø: 8.4788
mail: info@levendehistorie.dk I tlf: +45 97 36 23 43
Tider: 15.-22. oktober. kl. 13-16
Entre: 50 kr. Børn og unge u. 18 år gratis - giver gratis adgang til Dejbjerg Jernalder.
Ringkøbing-Skjern Museum
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Dejbjerg Jernalder

Dejbjerg Eizenalter I Dejbjerg Iron age
Omkring 2000 år før Bundsbæk Mølle blev bygget, levede
jernalderens mennesker i området. Her kan I prøve livet som
jernaldermennesker og se udstillingerne om fund fra området.
Bereits in der Eisenzeit, ungefähr 2000 Jahre vor dem Bau der
Bundsbæk Mølle lebten in dieser Gegend Menschen. Probieren Sie das Leben als Eisenzeitmensch aus und schauen Sie sich
die Ausstellungen über die Funde aus dieser Gegend an.
Approximately 2000 years before the mill was built the poeple of the Iron Age lived in this area. At Dejbjerg Iron Age
you can try some Iron Age activities and see the exhibitions.

Bundsbæk Naturpark
Gå en tur i den fredede naturpark, der omkrandser møllen,
og se naturvejlederen lave naturshow for børn d. 18. okt.
Natur Show für Kinder d. 18. Oktober.
Nature show for children on October 18th.

Personlig rådgivning
fra kl. 8 til 20
efter aftale.
Det er bank,
når du har tid!

Mathias Skræddergaard
Tlf. 9682 1311
Sonja Bennedsgaard
Tlf. 9682 1384

19

www.levendehistorie.dk

Julearrangementer

Julestue på
præstegården

Jul på Bundsbæk Mølle

25.-26. november

2.-3. & 9.-10. december 26. november

Oplev den julepyntede
præstegård og dets juletræ.
Vær med når der læses højt
af juleeventyr. Se de klippede
kræmmerhuse og flettede
julehjerter.

Kom i julestemning med hele
familien til Jul på Bundsbæk
Mølle. Her er noget for både
store og små. De små kan
møde de grønne skovnisser
og prøve de mange aktiviteter. Der er boder med
julegodter og julepynt. I kan
komme ind og få varmen
med æbleskiver og gløgg i de
varme hyggelige stuer.

I den barske vind på Holmsland Klit traver vi ud på en
juletur fra Abelines Gaard.
Efter turen er der kaffe og
kage i Abelines stuer.
Tilmelding og info på
www.levendehistorie.dk

Adresse: Bundsbækvej 27,
6900 Skjern
Entre: 75 kr.
Børn: 6-14 år: 35 kr.
0-5 år: gratis

Adresse: Sønder Klitvej 87,
6960 Hvide Sande
Entre: 50 kr.
Børn under 18 år: gratis.

Er du kreativ, kan du lave din
egen juledekoration. Der serveres risengrød med kanel og
saft, samt kaffe og småkager.
Læs mere på
www.levendehistorie.dk

Adresse: Vesterhavsvej 7,
Vedersø, 6990 Ulfborg
Entre: 50 kr.
Børn under 18 år: gratis.
Ringkøbing-Skjern Museum
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Julehygge på
Abelines Gaard

28. december
Den gamle strandfogedgård
åbner op, og stuerne er pyntet med historisk julepynt.
Tag familien med og lad
julefreden sænke sig.

Kalender

Veranstaltungen I Events
Uge 39
søndag d. 1. okt
Superstormen i 1634
Tag på tur med naturvejlederen og find spor efter
stormen. Mødested: Viumgaard. Kl. 13.30-15.30. Pris:
100 kr. Mere info på www.
levendehistorie.dk
Introduktion (DK / ENG)
Abelines Gaard kl. 12.30

Uge 40
Tirsdag d. 3. okt.
Introduktion kl. 12.30
Einführung 11.30 Uhr
Ringkøbing Museum

Onsdag d. 4. okt.
Introduktion (DK / ENG)
Abelines Gaard kl. 12.30

Torsdag d. 5. okt.
Kroaften / Krug Abend
Æggekage serveret med
hygge og musik. Tilmelding
mv. www.levendehistorie.dk
Fahl Kro. Kl. 19-21.

Pris: 350 kr. eks. drikkevarer
Kaj Munks Præstegård kl. 18

Søndag d. 8. okt.
Introduktion (DK / ENG)
Abelines Gaard kl. 12.30
Tur til Bork Strandskov
Naturvejlederen fortæller historien om hvordan
sandflugt, stædighed, flid og
belønning har blandet sig
med fjordens og Tippernes
liv. Oplev også fugletræk
og oktobervejr. Se mere på
www.levendehistorie.dk Mødested: Kirkehøjvej, Hemmet. Kl. 14-16. Pris: 50 kr.

Uge 41

Knipling / Klöppeln
Abelines Gaard kl 14-16.30
Jagtmiddag
Treretters jagtmiddag, jagthornsblæsning og bogudgivelse af “Kaj Munks
Jagtfortællinger” v/ Jon
Høgh. Tilmelding mv. www.
levendehistorie.dk

Daglig rundvisning
kl. 13.00
Führung auf Deutsch
jeden Tag um 11.30 Uhr
English guided tour
wednesdays at 14.00

Tirsdag d. 10. okt.
Bunkertour (DE)
Houvig P-plads. 13.30 Uhr.
Introduktion kl. 12.30
Einführung 11.30 Uhr
Ringkøbing Museum

Onsdag d. 11. okt.

Introduktion (dk/eng)
kl. 12.30.
Nørkleri / Heimarbeit
Introduktion kl. 12.30 kl. 11-16.30
Einführung 11.30 Uhr Redningsøvelse
Ringkøbing Museum
Rettungsübung
kl. 13 & 14
Rundvisning (DK)
Abelines Gaard
Kaj Munks Præstegård kl. 13

Fredag d. 6. okt.

BORK
VIKINGEHAVN

Torsdag d. 12. okt.
Kroaften / Krug Abend
Æggekage serveret med
hygge og musik. Tilmelding
mv. www.levendehistorie.dk
Fahl Kro. Kl. 19-21.
Bunkertour (DE)
Houvig P-plads. 13.30 Uhr.
Introduktion kl. 12.30
Einführung 11.30 Uhr
Ringkøbing Museum
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DET’ FOR BØRN

D. 9.-29. okt. kl. 11-16
er der levende historie. Bag fladbrød, prøv
bueskydning eller støb dit
eget smykke i tin.

FÜR DIE KINDER

Vom 9.-29. Okt 11-16 Uhr
Sie können die Wikinger
treffen und die Kinder
können mit Pfeil und Bogen schießen, Schmuck aus
Zinn gießen und Fladenbrot backen.

Fun for kids

During 9.-29. october
there is living history,
where they can try the
many changing activities
i.e. molding pewter,
baking a bread and
shooting with arrows.
www.levendehistorie.dk

Kalender

Veranstaltungen I events
Rundvisning (DK)
Kaj Munks Præstegård kl. 13

Søndag d. 15. okt.

Tirsdag d. 17. okt.
Høstmarked
erntemarkt
med æblefestival
Strandgaarden kl. 11-16
Naturshow
Torvet i Ringkøbing kl. 12-15
Bunkertur (dk) kl. 16
Bunker tour (DE) 13.30

Houvig Strand P-plads.
Høstmarked
erntemarkt
Rundvisning kl. 13. Jæger og
kok Lars Løager vil forlægge
et stk. hjortevildt,
Strandgaarden kl. 11-16, s. 11
Introduktion (DK / ENG)
Abelines Gaard kl. 12.30
Stauning
Kommuneplantage
Gåtur med naturvejlederen
og Ejgil Eybye i plantagen,
hvor historien om plantagens
betydning for mennesker og
klima før og nu fortælles. Se
mere på www.levendehistorie.dk. Mødested: Krydset
Plantagevej-Gestengen, 6900
Skjern. Kl. 14-16. Pris: 50 kr.

møller / Müller
Smede / Schmied
Bundsbæk Mølle. Kl. 13-16
Dukkemager, nørkleri & Smørkærning /
Puppen-schnitzer,
Heimarbeit & Buttern
Abelines Gaard kl. 11-17
Husflidsdag
Prøv at strikke roser, lave
tændstiksbøger små ting i
læder og meget mere.
Gåsemandens Gård kl. 10-16

Bager / Bäcker
møller / Müller
Smede / Schmied
Bundsbæk Mølle. Kl. 13-16
Ringkøbing-Skjern Museum

Naturshow for børn
Oplev krabber, sandsten,
vandhulsdyr, svampe og
meget mere.
Bundsbæk Mølle kl. 13-16
Introduktion (dk/eng)
kl. 12.30
Vafler & Nørkleri /
Waffeln & Heimarbeit
kl. 13-16.30
Lertøj / keramik kl. 11-17
Abelines Gaard

Torsdag d. 19. okt.

Onsdag d. 18. okt.
Nat på museet
Nachts im Museum
Ringkøbing Museum
kl. 18-21, Se s. 13

Mandag d. 16. okt.

Høstmarked
erntemarkt
Strandgaarden kl. 11-16

møller / Müller
Smede / Schmied
Bundsbæk Mølle. Kl. 13-16

Introduktion kl. 12.30
Einführung 11.30 Uhr
Ringkøbing Museum

Uge 42
Naturshow
Krabbevæddeløb, vandsjov,
bliv klog på sten, svampe og
meget mere, når naturvejlederen viser frem. Mødested:
Torvet, Ringkøbing kl. 12-15

Hør om gåsens historie,
om mortensaften, jagt og
jagthorn. Der vil også blive
parteret en gås. (kl. 14-15)
Strandgaarden kl. 11-16

Kroaften / Krug Abend
Æggekage serveret med
hygge og musik. Tilmelding
mv. www.levendehistorie.dk
Fahl Kro. Kl. 19-21.
Høstmarked
erntemarkt
med æblefestival.
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Høstmarked
erntemarkt
med æblefestival
Strandgaarden kl. 11-16
Kroaften / Krug Abend
Æggekage serveret med
hygge og musik. Tilmelding
mv. www.levendehistorie.dk
Fahl Kro. Kl. 19-21.
Introduktion kl. 12.30
Einführung 11.30 Uhr
Ringkøbing Museum

Dagligt på Bork Vikingehavn: side 5
Täglich im Bork Wikingerhafen: Seite s. 5
Daily activities on Bork Vikinge hArbour: Page 5

Bunkertur (dk) kl. 16

Bunker tour (DE) kl. 13.30

Houvig Strand P-plads.

møller / Müller
Smede / Schmied
Bundsbæk Mølle. Kl. 13-16
Redningsøvelse
Rettungsübung
Abelines Gaard kl. 13 & 14
Rundvisning (DK)
Kaj Munks Præstegård kl. 13

Fredag d. 20. okt.

Lokes aften
Lokes Abend
Bork Vikingehavn. Se s. 6

Søndag d. 22. okt.
Høstmarked
erntemarkt
Strandgaarden kl. 11-16
Introduktion (DK / ENG)
Abelines Gaard kl. 12.30

Uge 43
Tirsdag d. 24. okt.
Sangaften
Vi synger sange fra den
danske sangskat. Tilmelding
senest dagen før.
Tlf.: 6086 4219 eller mail:
info@levendehistorie.dk
Abelines Gaard kl. 19-21

Høstmarked
erntemarkt
Strandgaarden kl. 11-16

Torsdag d. 26. okt.
Leuchtturm und
Strand (DE)
Sehen Sie bitte d. 25. Okt.
Am Leuchtturm 14-16 Uhr
Introduktion kl. 12.30
Einführung 11.30 Uhr
Ringkøbing Museum

Bunkertour (DE)
Houvig P-plads. 13.30 Uhr

Lørdag d. 28. okt.

Knipling / Klöppeln
Abelines Gaard kl 14-16.30

Lørdag d. 21 okt.

Folkeuniversitet
Foredrag: Kommunalvalg
1917. Ringkøbing Museum,
Dommerkontoret kl. 19.30

Introduktion kl. 12.30 Rundvisning (DK)
Einführung 11.30 Uhr Kaj Munks Præstegård kl. 13
Ringkøbing Museum
Kroaften / Krug Abend
Æggekage serveret med
Bunkertour (DE)
hygge og musik. Tilmelding
Houvig P-plads. 13.30 Uhr
mv. www.levendehistorie.dk
Fahl Kro. Kl. 19-21.
Onsdag d. 25. okt.

Høstmarked
erntemarkt
Strandgaarden kl. 11-16

Bustur til Borris
Skydeterræn
Bustur og gåture i plantagerne og over heden, hvor
driftsleder Ole Lembcke
Pedersen og naturvejlederen
fortæller om stedets historie
og betydning for klimaet før
og nu. Info og tilmelding på
www.levendehistorie.dk.
Mødested: Borrislejren.
Kl. 14-16. Pris: 100 kr.

Eiszeit und Strandspaß.
Preis: 50 Dkr, Kinder bis 18
Jahren kostenlos. Treffpunkt:
Am Leuchtturm 14-16 Uhr

Introduktion (dk/eng)
kl. 12.30. Nørkleri /
Heimarbeit. kl. 11-16.30
Redningsøvelse
Rettungsübung
kl. 13 & 14
Abelines Gaard
Leuchtturm und
Strand (DE)
Geschichten über den
alten Leuchtturm und seine
Bewohner - gefolgt von
Aktivitäten am Strand - Stein,
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Folkeuniversitet
Pastor Ricardt Riis analyserer
martyrdiskussionen, hvorefter lektor Jens Kristian Lings
diskuterer Kaj Munks eftermæle. Tilmelding mv.
www.levendehistorie.dk
Kaj Munks Præstegård
kl. 13-15

Søndag d. 29. okt.
Introduktion (DK / ENG)
Abelines Gaard kl. 12.30

Tirsdag d. 31 okt.
Introduktion kl. 12.30
Einführung 11.30 Uhr
Ringkøbing Museum
www.levendehistorie.dk

Mange museer omkring Ringkøbing Fjord
Ringkøbing-Skjern Museum er ikke blot ét museum
- men består af mange museer rundt om Ringkøbing Fjord.

Viele Museen rund um Ringkøbing Fjord

Das Ringkøbing-Skjern Museum ist nicht nur ein einzelnes Museum
- es besteht aus vielen Museen rund um den Ringkøbing Fjord.

many museums by Ringkøbing Fjord
Ringkøbing-Skjern Museum is not just one museum
- it consists of many historical sites by Ringkøbing Fjord.

RINGKØBING-SKJERN

MUSEUM
levendehistorie.dk

