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På Ringkøbing-Skjern Museum er historien ikke kun i montre.
Her kan både store og små opleve den LEVENDE HISTORIE
med alle sanser, og I kan opleve den autentiske historie - lige
dér hvor den foregik! Museet har mange forskellige besøgssteder, og flere af dem har også åbent i vintermånederne.
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Museum besteht aus vielen verschiedenen Ausstellungsorten,
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– genau dort, wo sie stattgefunden hat!
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Living history
by Ringkøbing Fjord
At Ringkøbing-Skjern Museum the history isn’t put away
in glass cabinets. Here people of all shapes and sizes can
experience the LIVING HISTORY with all their senses. In that
way, you can experience authentic history – exactly where it
happened! The museum has many venues. Some of them are
open in the winter months.
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Adresse: Holmsland Klitvej
109, 6960 Hvide Sande
Mail: lf@levendehistorie.dk
TLF: +45 97 33 58 00

Webcam

Lyngvig Fyr

Tider:
november - marts
Alle dage kl. 11-16*
Jeden Tag 11-16 Uhr*
Open daily 11-16*
*) Lukket I Geschloßen I Closed
23.-25. + 31. december
Open daily 10-1
Entré til fyrtårnet:
Voksne 50 kr. Børn gratis
Erwachsene: 50 DKK
Kinder bis 18 Jahre: Frei
Adults: 50 DKK. Children free

Se udsigten fra toppen på
www.levendehistorie.dk

Lyngvig Leuchtturm I Lyngvig Lighthouse

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 eller langs
stranden. Slap af ved naturlegepladsen, og kom ind og
få varmen i den hyggelige
café, der er indrettet i den
gamle fyrmesterbolig. Her
kan I også få et indtryk af
fyrets historie - fra dramatiske strandinger til frimodige
badegæster.
Ringkøbing-Skjern Museum

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. Kleine
Ausstellungen vermitteln
Eindrücke von der Geschichte
des Leuchtturms.
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A visit to 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” café, where
you can get an impression of
the dramatic history of the
lighthouse.

Det’ for børn
Lyngvig Fyr er et fantastisk sted for børn. De kan tage på
fyrets skattejagt, prøve kræfter på naturlegepladsen, samle
sten på stranden - eller måske få varm kakao i caféen?
Spaß für Kinder
Der Leuchtturm ist ein fantastischer Ort für Kinder. Ihr könnt
bei der Schatzsuche am Leuchtturms mitmachen, Euch auf
dem großen Naturspielplatz austoben, am Strand Steine sammeln oder vielleicht einen warmen Kakao trinken?
Fun for kids
Lyngvig Lighthouse is a fantastic place for kids. They can go
on a treasure hunt, play in the nature playground, collect
stones on the beach - or enjoy hot chocolate in the café?
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>>> 3. jan. 2020

Brunch & vandring
Brunch & Wanderung
Brunch & guided tour

>>> 12. feb. 2020

Kreativt værksted
Kreative Werkstatt
Creative Workshop

Se mere i kalenderen.
Weitere Infos im Kalender.
Find details in the calender.
www.levendehistorie.dk

Adresse: Herningvej 4,
6950 Ringkøbing
Mail: rim@levendehistorie.dk
TLF: +45 97 32 16 15
November - december
Man-fre kl. 11-17. Lør kl. 10-14
Mo-Fr 11-17 Uhr. Sa 10-14 Uhr
Mon-Fri 11-17. Saturday 10-14
23.-26. + 29.-31. december
& januar
Lukket I Geschloßen I Closed
10.-15. Februar + marts
Mandag - lørdag kl. 11-16
Montag - Samstag 11-16 Uhr
Monday - Saturday 11-16

Ringkøbing Museum

Entré I Eintritt I Admission
Voksne 50 kr. Børn gratis
Erwachsene: 50 DKK
Kinder bis 18 Jahre: Frei
Adults: 50 DKK. Children free

Ringkøbing Museum I Ringkøbing Museum

2. Verdenskrig

Ringkøbings
historie

Ringkøbings
geschichte

The history of

2. Weltkrieg

Flot museumsbutik

Schöner Shop

Lovely museum shop

>>> 2020

>>> 2020

>>> 2020

På Ringkøbing Museum kan du dykke ned i historien om det tyske bunkeranlæg ”Kryle” og
radarstationen ”Ringelnatter” ved Søndervig. Efter krigen blev bunkerne på stranden rømmet
- undtagen én, som sandede til. Den stod uberørt, som en tidslomme, indtil en storm fritlagde
den i 2008. Bunkeren og dens interiør er rekonstrueret på museet, så du kan gå ind i den. Få
også historien om de 19 allierede fly, der styrtede ned omkring Ringkøbing Fjord under krigen.
Verschaffe dir einen Einblick über das Leben in Westjütland während des Zweiten Weltkrieges.
Im Museum tauchen wir in die Geschichte der deutschen Bunkeranlage „Kryle” sowie der
Luftwaffen-Radarstation „Ringelnatter” ein. Nach dem Krieg wurden die Bunker am Strand
geräumt - bis auf einen, der versandete. Er stand unberührt, wie in einer Zeitkapsel, bis ihn
ein Sturm 2008 freilegte. Im Museum wurde der Bunker samt Innenraum rekonstruiert, so
dass man hineingehen kann. Erfahre auch die Geschichte der 19 alliierten Flugzeuge, die beim
Ringkøbing Fjord abstürzten.

World War II

Learn about life in West Jutland during WWII. The museum delves into the history of the German bunkers and Air Force radar station north of Søndervig. After the war, all the bunkers were
cleared, except for one that was buried in the sand. Like a time capsule, it remained untouched
until it was exposed after a storm in 2008. This bunker and its interior are reconstructed in the
museum. Also learn about the 19 Allied aircrafts that were shot down around the fjord.
Ringkøbing-Skjern Museum
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Udstillingen fortæller historien om, hvorfor Ringkøbing
opstod, der hvor den gjorde,
og hvorfor den blev til Vestjyllands lille hovedstad.
Stort udvalg af varer med et
historisk tvist og bøger om
historie. Der er gratis adgang
til butikken.

12. februar:
Byvandring i Ringkøbing
12.-13. februar:
Arkæologerne fortæller
februar & marts
Bunkerture ved Houvigfæstningen
Se mere i kalenderen.

Die Stadtausstellung erzählt,
warum Ringkøbing die kleine
Hauptstadt Westjütlands
genannt wird.

Große Auswahl an Waren
sowie historischen Büchern.
Der Zugang zum Shop ist
frei.

12. Februar:
Stadtführung (auf Englisch)
12.-13. Februar:
Die Archäologen erzählen
Februar & März
Bunkerwanderung
Weitere Infos im Kalender.
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Ringkøbing

This exhibition tells the
story of why Ringkøbing is
located where it is and why
it became West Jutland’s
miniature capital.
Have a look in the shop’s
large assortment of books
and goods.
Free admission to the shop.

12 February:
Citywalk in Ringkøbing
12-13 February:
Meet the archaeologists
February & March
Bunker tour at the Houvig
Fortress. Find details in the
calender.
www.levendehistorie.dk

7.-8. dec.
14.-15. dec.

Jul på Bundsbæk Mølle

Afholdes med støtte fra:

Bundsbæk Mühle I Bundsbæk Mill
NYHED I år kan hele familien opleve De Grønne Skovnissers nye magiske univers. Gå på
opdagelse i nissernes hemmelige verden, hvem ved hvilke fortryllende oplevelser, der venter
jer. I kan selvfølgelig også tage på Det Grønne Skovnisseversitet - måske kan I selv blive til
grønne skovnisser... Oplev også julen som i de gode gamle dage, med hestevogn, æbleskiver
og alle julens lækkerier. Er I også klar til et nervepirrende ildshow med flammepusteri, fakkeljongleri og meget mere, når Ildknægten besøger Bundsbæk Mølle den 7.-8. december?
Komm mit der ganzen Familie in Weihnachtsstimmung bei Weihnacht in der Bundsbæk
Mühle. Fahr mit dem Pferdewagen, lass die Kinder die vielen Aktivitäten ausprobieren, setzt
Euch in die Kaffeestube und genießt glögg und "æbleskiver".
Visit Bundsbæk Mill and enjoy the Danish Christmas spirit. Ride a horse-drawn carriage, let
the kids try the many christmas activities and enjoy some "gløgg" and "æbleskiver".
Ringkøbing-Skjern Museum
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Nyhed
Fantastisk
lysfest

Mød Pyrus 14. dec.

lysfest 13. dec.

Pyrus besøger os lørdag den
14. december kl. 14. Det er
sidste år, I kan opleve Pyrus
til Jul på Bundsbæk Mølle!

Oplev Bundsbæk Mølles
julelys funkle, når vi holder
Lysfest med Luciaoptog og et
lyshav af jeres juleønsker.

Ju(l)bilæum...

Erlebe die funkelnden Weihnachtslichter in Bundsbæk
Mølle wenn wir ein Lichterfest durchführen.

I år åbner udstillingen “Alletiders Ju(l)bilæumsudstilling”
i anledning af, at det er 25
år siden "Alletiders Jul" med
Pyrus blev sendt på TV 2 for
første gang.

Visit the mill after dark and
enjoy the christmas lights.
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Adresse
Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Jul på Bundsbæk Mølle
7.-8. & 14.-15. december
kl. 10.00-16.30
Lysfest
13. december kl. 17.00-19.30
Entré i Eintritt i Admission
Voksne i Erwachsene i Adults: 75 kr.
Børn i Kinder i Children
(6-14 år) 35 kr. (0-5 år) gratis
www.levendehistorie.dk

Folkeuniversitetet
Folkeuniversitetsforedragene er arrangeret af RingkøbingSkjern Museum i samarbejde med Ringkøbing Museumsforening og Skjern-Egvad Museumsforening.

Adresser
Skjern Vindmølle
Marupvej 25A
6900 Skjern

Bunkerture

Bunkerwanderungs I Guided bunker tours
Houvigfæstningen

Die Houvig Festung

The Houvig Fortress

Hør den spændende historie,
som bunkerne fortæller om
den tyske Atlantvold og
Anden Verdenskrig. Husk
lommelygte til turen ind i
bunkerne. Turen er oplagt at
kombinere med et besøg på
Ringkøbing Museum.

Hör die spannende Geschichte, die die vielen Bunker über
den deutschen Atlantikwall
aus dem Zweiten Weltkrieg
erzählen. Taschenlampe nicht
vergessen. Es ist empfehlenswert, die Führung mit einem
Besuch im Ringkøbing
Museum zu kombinieren.

Hear fascinating stories about
the bunkers, the Atlantic Wall
and World War II. Bring a
torch to light your way inside the bunkers. A great trip
in combination with a visit
to Ringkøbing Museum.

Dato: 13., 20. & 27. februar,
samt 5., 12., 19. & 26. marts
kl. 15.30
Pris: 75 kr.
Børn (6-14 år) 25 kr. Billetter
købes ved mødestedet, hos
turistbureauet, på Ringkøbing Museum eller
www.levendehistorie.dk
Mødested: Sortebærdalens
P-plads ved Houvig Strand.
4 km. nord for Søndervig.

Datum: 13., 20. & 27. Februar & 5., 12., 19. & 26. März
um 13.00 Uhr
Preis: 75 DKK.
Kinder (6-14 Jahre) 25 DKK.
Tickets können bei Führungsbeginn, im Ringkøbing Museum, im Touristenbüro oder
auf www.levendehistorie.dk
gekauft werden.
Treffpunkt: Sortebærdalen P-Platz - Houvig Strand,
ungefähr 4 km. nördlich von
Søndervig.

Dates: 13, 20 & 27 February
and 5, 12, 19 & 26 March 15.30
Price: 75 DKK.
Kids (6-14 years) 25 DKK.
Tickets available at the
meeting point, Ringkøbing
Museum and the tourist
office.
Meeting point: Sortebærdalen Parking lot. Houvig
Beach. Approx. 4 km. north
of Søndervig.

Ringkøbing-Skjern Museum

10

Dommerkontoret
ved Ringkøbing Museum
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

14. november 2019
Som dybest brønd: Jeppe
Aakjærs digtning og
kulturelle betydning
Jeppe Aakjærs (1866-1930)
forfatterskab er meget betydeligt i dansk litteratur og
hans digte helt centrale i den
folkelige sang.
Skjern Vindmølle, kl. 19.30

29. januar 2020
Årets udgravninger
Hør arkæologerne Rachel
Facius Andersen og Line
Lerke fortælle om de sidste
års store undersøgelser i ArkVest. Blandt andet de store
undersøgelser i Rindum og
ved Søndervig.
Dommerkontoret, kl. 19.30

27. november 2019
Murens fald - 30 år efter
Tre tysklandseksperter vil
gøre os klogere på, hvad der
skete i 1989, hvordan det var
at være berliner dengang, og
hvordan byen ser ud i dag.
Dommerkontoret, kl. 19.30

26. Februar 2020
Thor eller Sankt Olav?
Vikingetidens religion
Blev danskerne nogensinde
kristne? Bliv klogere på
vikingetidens religion, når
cand.mag. Rasmus Wichman
fortæller om deres religion.
Skjern Vindmølle, kl. 19.30

15. januar 2020
Den anden besættelse
- tyske flygtninge i
Danmark 1945-49
Museumsinspektør John V.
Jensen fortæller den dramatiske, men oversete historie
om de tyske flygtninges
ophold i Danmark.
Skjern Vindmølle, kl. 19.30

18. marts 2020
Vestjyske fortællinger
Vestjylland rummer mange
gode historier og spændende
fortællinger. Lisbeth Lunde
Lauridsen fortæller hvordan
er det særegne vestjyske sind
og livsanskuelserne blevet til.
Dommerkontoret, kl. 19.30
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Pris
50 kr. Gratis adgang for
museumsforeningsmedlemmer.
Ingen tilmelding.

25. Marts 2020
Genforeningen 1920
I 1920 blev Sønderjylland
genforenet med resten af
Danmark. Hør mere om
Genforeningen 1920 når tidl.
forstander og lærer Hans Jørgen Lysholm fortæller.
Skjern Vindmølle, kl. 19.30

www.levendehistorie.dk

2020

Adresse:
Vikingevej 7, 6893 Hemmet
Mail: bork@levendehistorie.dk
Åbner i Geöffnet i Opens
April 2020

Bork Vikingehavn
Bork Wikingerhafen I Bork Viking harbour
Vikingerne er gået i vinterhi,
men til april slår de atter
dørene op til en ny sæson.
I 2020 vil vikingehavnens
rekonstruerede vandmølle
blive klar, og vikingerne
glæder sig til vise deres nye
teknologiske fremskridt
frem... Mød også vikingetidens håndværker og husfrue,
der er i gang med dagens
gøremål.

Ringkøbing-Skjern Museum

Die Wikinger sind jetzt in
den Winterschlaf gegangen.
Aber im April werden die
Türen für eine neue Saison
geöffnet. 2020 wird eine rekonstruierte Wassermühle im
Wikingerhafen ihren Betrieb
aufnehmen. Die Wikinger
können es kaum erwarten, ihren technologischen
Fortschritt zu präsentieren.
Man trifft Handwerker und
Hausfrauen aus der Wikingerzeit, die die täglichen
Arbeiten verrichten.
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The Vikings are hibernating
during winter time, but
when April comes they are
looking forward til a new
season. In 2020 they will
inaugurate their new water
mill - an advanced piece of
technology in the Viking
Age. Also meet the craftsmen
and housewives of the Viking
Era, busy with the chores of
the day.

>>> events 2020
9.-13. april
Vikingerne vågner

9.-13. April
Die Wikinger erwachen

9-13 April
The Vikings Awake

8.-10. maj
Krigerdage

8.-10. Mai
Kriegertage

8-10 May
Warrior Days

30. maj -1. juni
Klæd vikingerne på

30. Mai - 1. Juni
Textiltreff

30 May - 1 June
Textile Event

8.-9. august
Vikingemarked

8.-9. August
Wikingermarkt

8-9 August
Viking Market

16. oktober
Lokes aften

16. Oktober
Lokes Abend

16 October
Loki’s Eve

13

www.levendehistorie.dk

Kaj Munks
Præstegård

Provstgaards
Jagthus

Fahl
kro

Skjern
Vindmølle

Skjern

På den fredede strandfogedgård kan I opleve livet som
for 100 år siden, da Abeline levede her. Hjælp også strandfogeden med redningsøvelserne
og sæt jer i redningsstolen og
svæv i sikkerhed.

I dag fremstår præstegården,
som da digterpræsten og
modstandsmanden Kaj Munk
boede der. Den er indrettet
som museum med udstillinger. Nyd en kop kaffe i den
hyggelige Café Lise.

Provstgaards Jagthus er opført
af to brødre i 1922. De levede
af jagt og fiskeri i å og fjord.
Oplev det historiske hus og
udstillingerne om brødrenes
liv. Nyd kaffe og kage inden
en gåtur til Skjern Å deltaet.

Kroen er i dag et museum
med en hyggelig frokostcafé.
Man kan stadig nyde æggekage til de traditionsrige kroaftener. I udstillingen kan I
tage med dronerne på himmelflugt over Vestjylland.

Efter 100 år på Marupvej i
Skjern er den gamle vindmølle blevet smukt restaureret.
Vi arbejder på, at møllerne
atter kan male mel. Har du
lyst til at være med? Så kontakt museet.

For omkring 100 år siden
slog rebslageren reb til
alskens formål: tov til skibe,
reb til kirkeklokker og tøjler
til hestevogne. I dag kan der
stadig slås reb i den gamle
reberbane.

Im denkmalgeschützten Hof
des Strandvogts scheint die
Zeit stehengeblieben zu sein.
Lasse Dich 100 Jahre in die
Zeit zurückversetzen, als
Abeline hier wohnte. Gehe
auf Stelzen oder sage einfach
nur den Hühnern Hallo.

Kaj Munk wurde Opfer des
ersten Vergeltungsmordes in
Dänemark. Das Pfarrhaus ist
als Museum mit wechselnden
Ausstellungen und Objekten
eingerichtet.

Provstgaards Jägerhütte wurde 1922 von den Brüdern
Niels Provstgaard und Søren
Kristian erbaut. Tritt ein in
das historische Gebäude,
spüre dessen Atmosphäre,
und genieße einen Kaffee in
den kleinen Stuben.

Der Gasthof ist heute ein
Museum mit einem gemütlichen Lunch-Café. Man kann
immer noch das traditionelle
Omelett von Simon Sommer
an den berühmten Omelettabenden genießen.

Nach 100 Jahren auf dem
Marupvej wurde die alte
Windmühle schön restauriert.
Besuche auch die Ausstellungen zur Geschichte der
Mühle.

Vor ca. 100 Jahren stellte der
Reepschläger Seile für allerlei
Zwecke her: Schiffstaue,
Taue für Kirchenglocken und
Zügel für Pferdewagen. Auch
heute noch können auf der
Reeperbahn in Skjern Seile
hergestellt werden.

This listed coastal farmhouse
is almost a time capsule from
when Abeline lived there a
100 years ago. Walk on stilts,
feed the chickens and play
games like in the olden days.

Visit Kaj Munk's vicarage and
see the exhibitions. Munk’s
open resistance to the Nazi
occupation of Denmark led
to his death in 1944.

Two brothers, Niels Provstgaard and Søren Kristian,
built the house in 1922. The
exhibition describes their
lives by the river and fjord.
Absorb the atmosphere, and
enjoy a cup of coffee.

Today the inn is a museum
with a cosy lunch café. You
can still enjoy the traditional omelets on the famous
”Omelet Nights”.

After 100 years at Marupvej, the old windmill has
been beautifully restored.
Don’t miss the new windmill
history exhibitions.

About 100 years ago, the
rope-maker made ropes for
all kinds of purposes. Rope
is still made today at the
ropewalk in Skjern.

Abelines
gaard

Reberbane

2020

Adresse
Sdr. Klitvej 87
6960 Hvide Sande
Åbner i Geöffnet i Opens
April 2020
Ringkøbing-Skjern Museum

Adresse

Vesterhavsvej 7a,
6990 Ulfborg
Åbner i Geöffnet i Opens

April 2020
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Adresse
Langkærvej 10, 6900 Skjern
v. Pumpestation Nord

Adresse
Oblingvej 34,
6893 Hemmet

Adresse
Marupvej 25A,
6900 Skjern

Adresse
Reberbanen 1a,
6900 Skjern

Åbner i Geöffnet i Opens
April 2020

Åbner i Geöffnet i Opens
Juli 2020

Åbner i Geöffnet i Opens
Juli 2020

Åbner i Geöffnet i Opens
Juli 2020
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Brænder du for historien?
Så er det måske noget for dig at blive frivillig?
Synes du - lige som os - at det er spændende at gøre historien levende? Så er det måske noget for dig at blive frivillig
ved Ringkøbing-Skjern Museum. Vi har mere end 300 frivillige, som hjælper med at formidle historien, med praktiske
opgaver ved events, med at lave udstillinger, med vedligeholdelse af de fredede bygninger og meget, meget mere.

køb dine oplevelser online
Kaufe Dein Ticket online
Buy your ticket online

Som frivillig får du en masse igen for din indsats:
• Gode oplevelser
• Årskort til museets besøgssteder og arrangementer
• Invitation til den årlige frivilligfest
• Gratis adgang til museets Folkeuniversitetetsforedrag
Tilmeld dig, og læs mere på www.levendehistorie.dk

Med den nye billetportal bliver det endnu lettere at få oplevelser i den LEVENDE HISTORIE.
Du kan nemt købe billetter til oplevelser på vores mange besøgssteder og i naturen. Gå ind
på www.levendehistorie.dk og find din næste oplevelse!
Mit dem neuen Ticketportal wird es noch einfacher! Du kannst ganz einfach Deine Tickets
für unsere Museen und Museumsdörfer auf www.levendehistorie.dk bestellen.
On our website www.levendehistorie.dk you can buy tickets for your next museum visit and
guided tours. The site is in Danish and German.

Årskort & ugekort til museet
Jahres- und Wochenkarten für das Museum
Annual Museum Ticket
Med et årskort eller et ugekort får du fri adgang til vores mange museer omkring Ringkøbing Fjord. Det gælder også til "Jul på Bundsbæk Mølle" og vikingemarkedet. Børn og unge
under 18 år har altid gratis entré til museerne - kun undtaget disse to arrangementer.
Mit einer Jahres- oder Wochenkarte habt Ihr freien Eintritt in unsere zahlreichen Museen
rund um den Ringkøbing Fjord. Das gilt auch für unsere Großveranstaltungen "Weihnachten
in Bundsbæk Mølle" und den Wikingermarkt. Bis auf die beiden Großveranstaltungen haben
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt zu den Museen.
An Annual Museum Ticket gives you free admission to all of our museums in the Ringkøbing
Fjord area. You also have free entrance to e.g. our Christmas Fair and Viking Market. During
the summer, you can buy a Museum Ticket that is valid for one week.
Ringkøbing-Skjern Museum
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Forskningsprojekt
Den gamle købstad og den unge by er i fokus i museumsinspektør Christian Ringskous store forskningsprojekt, hvor
købstaden: Ringkøbing og den unge by: Skjern, skal undersøges. For hvad forener disse byer: hvordan kan de arbejde
sammen i kommunen og hvad gør byerne forskellige? Hvad
betyder det, at den ene by kan trække spor tilbage til middelalderen og den anden knap har 150 år på bagen?
Christian er midt i sit Ph.D.-projekt, og nu har alle mulighed
for at få indblik i, hvad han indtil videre er kommet frem
til gennem foredrag og udstilling. Ph.D.-projektet afvikles
i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus
Universitet.
Hør foredragene
4. dec. I Om Skjerns historie på Skjern Bibliotek
9. dec. I Om Ringkøbings historie på Ringkøbing Rådhus

Se udstillingen
d. 2.-15. december
På Skjern Bibliotek &
Ringkøbing Rådhus

Billetterne koster 30 kr, og købes på forhånd.
Mere information på www.levendehistorie.dk.
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Kalender

Veranstaltungen I activities
November 2019
Torsdag d. 14. nov.

Mandag d. 9. dec.
Foredrag om Ringkøbings historie & ph.d.
projektet. Se s. 17
Ringkøbing Rådhus, kl. 19.00

Foredrag: Som dybest
brønd - Jeppe Aakjærs
digtning og kulturelle Fredag d. 13. dec.
betydning
Lysfest, se s. 9
Skjern Vindmølle, kl. 19.30
Luciaoptog kl. 18.00
Onsdag d. 27 nov.
Lichterfest S. 9
Foredrag: Murens fald Celebation of light p. 9
- 30 år efter
Bundsbæk Mølle, kl. 17-19.30
Dommerkontoret, kl. 19.30
Lørdag d. 14 . dec.

December 2019
mandag d. 2. dec.
Udstilling om ph.d.projektets foreløbige
resultater. Se s. 17
Vises på både Skjern Bibliotek og Ringkøbing Rådhus til
og med d. 15. december.

Onsdag d. 4. dec.
Foredrag om Skjerns
historie & ph.d. projektet. Se s. 17.
Skjern Bibliotek, kl. 19.00

Lørdag d. 7. dec.
Jul på Bundsbæk Mølle
Weihnachtsmarkt (s. 8)
Christmas Fair (p. 8)
Julehygge for hele familien
med skovnissernes magiske
verden og ny “Alletiders
ju(l)-bilæumsudstilling”.
Bundsbæk Mølle, kl. 10-16.30

Søndag d. 8. dec.
Jul på Bundsbæk Mølle
Weihnachtsmarkt (s. 8)
Christmas Fair (p. 8)
Julehygge for hele familien
med skovnissernes magiske
verden og ny “Alletiders
ju(l)-bilæumsudstilling”.
Bundsbæk Mølle, kl. 10-16.30
Ringkøbing-Skjern Museum

Jul på Bundsbæk Mølle
Weihnachtsmarkt (s. 8)
Christmas Fair (p. 8)
Julehygge for hele familien
med skovnissernes magiske
verden og ny “Alletiders
ju(l)-bilæumsudstilling”.
Bundsbæk Mølle, kl. 10-16.30
Mød Pyrus til Jul på
Bundsbæk Mølle
Hele Danmarks drillenisse
kommer på besøg! Kom i
god tid.
Bundsbæk Mølle, kl. 14.00

Søndag d. 15. dec.
Jul på Bundsbæk Mølle
Weihnachtsmarkt (s. 8)
Christmas Fair (p. 8)
Julehygge for hele familien
med skovnissernes magiske
verden og ny “Alletiders
ju(l)-bilæumsudstilling”.
Bundsbæk Mølle, kl. 10-16.30

Januar 2020
Fredag d. 3. jan.
Brunch & vandring
ved lyngvig fyr
Tag med naturvejlederen ud
på vandring til Vesterhavet,
bestig fyret og nyd udsigten.
Vi runder turen af med at få
varmen og nyde en lækker
brunch.
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Kl. 10-12. Pris: 250 kr.
Køb billet på www.levendehistorie.dk senest d. 30. dec.
2019 kl. 12.00.
Brunch & Wanderung
Komme mit auf eine geführte
Tour rund um den Lyngvig
Leuchtturm und genieße
anschließend einen leckeren
Brunch. Zeit: 10-12 Uhr. Preis:
250 DKK. Kaufe Dein Ticket
auf www.levendehistorie.dk
bis spätestens 30. Dezember
2019 um 12.00 Uhr.
brunch & Guided tour
Join the guide for a walk to
the beach, ascend the many
steps in Lyngvig Lighthouse
and enjoy a tasty brunch.
Hours: 10.00-12.00 Price:
250 DKK. Buy the ticket
on www.levendehistorie.
dk before 12.00 on the 30
December 2019.

onsdag d. 15. jan.
Foredrag: Den anden
besættelse - tyske
flygtninge i Danmark
1945-49
Skjern Vindmølle, kl. 19.30

Onsdag d. 29. jan.
Foredrag:
årets udgravninger
Dommerkontoret, kl. 19.30

Februar 2020
Onsdag d.12. feb.
byvandring
Tag med tjenestepigen rundt
i Ringkøbings gamle gader.
Tid: kl. 10.00 Mødested:
Ringkøbing Torv. Pris: 75 kr.
Børn (6-14 år) 25 kr. Billetter
købes ved turstart eller på
www.levendehistorie.dk.

Vinter
nov. 2019 marts 2020

Læs mere på
www.levendehistorie.dk

Stadtwanderung
Geh mit dem Dienstmädchen durch die historischen
Straßen Ringkøbings. Treffpunkt: Markt (Torvet) in
Ringkøbing. 10.00 Uhr. Preis:
75 DKK. Kinder (6-14 Jahre)
25 DKK.
Tickets können bei Tourbeginn oder www.levendehistorie.dk gekauft werden.
Die Wanderung ist in Dänisch
und Englisch.
City Walk
Join a maid on a guided tour
of the streets of old Ringkøbing. Meeting point: The
Square (Torvet) in Ringkøbing at 10.00.
Price: 75 DKK. Kids (6-14 years) 25 DKK. Tickets available at the meeting point and
at www.levendehistorie.dk.
Arkæologerne
fortæller
Mød arkæologerne, der står
klar til at vise nogle af de
genstande de har fundet fra
vores forældre. Hør også
om hvordan de arbejder og
ikke mindst om, hvad de ved
om livet for mange tusind år
siden...
Ringkøbing Museum kl. 11-16
Die Archäologen
erzählen
Tauche ein in die Welt der
Archäologie. Lass Dich überraschen, wenn die Archäologen alte Gegenstände aus
einer fernen Vergangenheit
präsentieren und staune über
die Berichte ihrer täglichen
Arbeit und was sie wissen
über das Leben vor tausenden von Jahren...auf
Englisch.
Ringkøbing Museum, 11-16 Uhr

Meet the
archeologists
See their findings from local
excavations. Ringkøbing
Museum 11.00-16.00
Kreativt værksted
Har børnene brændt krudtet
af på legepladsen, eller trænger I til at hygge i ro og fred?
Så kom og mal områdets
seværdigheder. Gratis.
Lyngvig Fyr, kl. 11-14

Torsdag d. 27. feb.
Bunkertur (DK) kl. 15.30
Bunkertour (DE) 13.00 Uhr
Bunkertour (ENG) 15.30

marts 2020
Torsdag d. 5. marts
Bunkertur (DK) kl. 15.30
Bunkertour (DE) 13.00 Uhr
Bunkertour (ENG) 15.30

Torsdag d. 12. marts

Kreative Werkstatt
Komm und male die Sehenswürdigkeiten der Umgebung.
Gratis.
Lyngvig Leuchtturm 11-14 Uhr

Bunkertur (DK) kl. 15.30
Bunkertour (DE) 13.00 Uhr
Bunkertour (ENG) 15.30

Creative Workshop
Come along and paint pictures of local attractions. Free
activity. Lyngvig Lighthouse,
11.00-14.00

Foredrag:
Vestjyske fortællinger
Dommerkontoret, kl. 19.30

Torsdag d. 13. feb.

Onsdag d. 18. marts

Torsdag d. 19. marts
Bunkertur (DK) kl. 15.30
Bunkertour (DE) 13.00 Uhr
Bunkertour (ENG) 15.30

Bunkertur (DK) kl. 15.30
Bunkertour (DE) 13.00 Uhr Onsdag d. 25. marts
Bunkertour (ENG) 15.30
Foredrag:
Genforeningen 1920
Arkæologerne
Skjern Vindmølle, kl. 19.30
fortæller - se 12. feb.
Die Archäologen erzählen - Siehen 12. feb.
Meet the archeologists - see 12 February
Ringkøbing Museum kl. 11-15

Torsdag d. 20. feb.

Torsdag d. 26. marts
Bunkertur (DK) kl. 15.30
Bunkertour (DE) 13.00 Uhr
Bunkertour (ENG) 15.30

april 2020

Bunkertur (DK) kl. 15.30 Sæsonstart
Bunkertour (DE) 13.00 Uhr Saisonbeginn
Bunkertour (ENG) 15.30
Start of the season

Onsdag d. 26. feb.
Foredrag:
Thor eller skt. Olav vikingetidens religion
Skjern Vindmølle, kl. 19.30
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Bork Vikingehavn
Abelines Gaard
Kaj Munks Præstegård
Provstgaards Jagthus
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. I denne folder kan du læse, hvilke museer der er åbne denne vinter, og hvilke der åbner igen i foråret 2020.

Viele Museen rund um den Ringkøbing Fjord

Das Ringkøbing-Skjern Museum ist nicht nur ein einzelnes Museum – es
besteht aus vielen Museen rund um den Ringkøbing Fjord. In diesem Heft
kannst du nachlesen, welche Museen im diesem Winter geöffnet haben und
welche im Frühling 2020 öffnen.

many museums by Ringkøbing Fjord

Ringkøbing-Skjern Museum isn’t just a museum – it consists of many
museums around Ringkøbing Fjord. In this pamphlet you can find out
which museums are open during the winter and see which ones will open
up for the new season of 2020.

RINGKØBING-SKJERN

MUSEUM
levendehistorie.dk

