
Gruppetilbud til 
Ældre Sagens lokalafdelinger 

– museer og omvisninger

Velkommen til Museum Vestsjælland
Museum Vestsjælland er et statsanerkendte kulturhistoriske museum med fokus på forhistorie, 

middelalder, renæssance, nyere tid, kunst og arkæologi. Museet har 11 besøgssteder, men også mulighed 
for formidling ude i byrummet ved historiske bygninger eller forhistorie mindesmærker.

Vi har udvalgt 3 forskellige forslag specielt til Ældre Sagen. Men skulle I have særlige ønsker eller 
interesseret i at sætte fokus på udvalgte områder eller historiske bygninger, hjælper vi gerne med at 
skræddersy et gruppetilbud til jeres lokalafdeling. Kommer I langvejsfra, hjælper vi også gerne med  

forslag til at tilrettelægge en heldagstur med frokost og andre besøgssteder i nærheden.

1: Omvisning i Sct. Bendts kirke – Sct. Bendtsgade 3, 4100 Ringsted 
Sct. Bendts Kirke er en af Nordeuropas første teglstenskirker og Danmarks første kongegravskirke. Kom 
med indenfor i den meget smukke middelalderkirke og hør den fascinerende historie om Valdemarene og 
se deres gravsteder. Kirkens kalkmalerier er et kapitel for sig, hvor de enkelte motiver giver et indblik i en 
stolt kongeslægts kamp på liv og død om kongemagten.

Varighed: 1 time   Max deltager: 50
Tilgængelighed: Der er kørestolsadgang og handicaptoilet i 
kirken. Teleslynge er tilgængelig.

Pris:  
Hverdage imellem kl. 10.00 - 16.00: 1.550 kr.   
Weekender: 2.225 kr.

Sådan bestiller I:
Send en forespørgsel med hvilket forslag I ønsker samt forslag til mulige datoer på tlf. 72 10 01 69 eller 

send en mail til : booking@vestmuseum.dk for yderligere informationer.  Museum Vestsjællands CVR nr. 
32689760.

BEMÆRK: Ved bestilling inden den 1. juli 2022, giver 10 % rabat på tilbud 2 og 3 – 
kun gældende for Ældre Sagen.
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2: Omvisning på Malergården – Malergården, Plejerupvej 10, 4571 Grevinge 
(mulige datoer efter den 26. juni 2022)
Få et unikt indblik i familien Swanes smukke kunstnerhjem. Malergården er et af de ganske få autentiske 
og uberørte kunstnerhjem i Danmark. Sigurd Swane og hans kone Agnethe ville skabe et ”Paradis på 
jord”, hvor landbrug, familieliv, kunst, natur og kultur kunne gå op i en højere enhed. På turen går vi på 
opdagelse i Swanernes kunst i atelieret og i stuerne og får indblik i deres dagligdag. 

3: Oplev Middelalderen i Kalundborg - Kalundborg Museum, Adelgade 23, Kalundborg
Omvisningen i Vor Frue Kirke og på Kalundborg Museum. Hør om Nordeuropas eneste 5-tårnede kirke 
og nyd de smukke hvælvinger og den interessante akustik. Efter besøget i kirken går vi på Kalundborg 
Museum, hvor vi skal se nærmere på et 7 meter langt vævet Korsriddertapet. Tapetet fortæller den 
spændende historie om korstogene, der udgik fra Kalundborg til landene omkring Østersøen i 11- og 
1200-tallet. Esbern Snare, ærkebiskop Absalon og kong Valdemar den Store er centrale figurer.

Varighed: 1 1/2 time   Max deltager: 50 
Toiletforhold: handicapvenligt toilet forefindes ved Kalund-
borghallen 50 m. væk fra museet).

Pris:  Hverdage imellem kl. 10.00 - 16.00: 3.050 kr.    
Weekender: 3.725 kr. (inkl. entre og mulighed for besøg på 
egen hånd efterfølgende)

Varighed: 1 time   Max deltager: 50
Tilgængelighed: Kørestole og gangbesværet begrænset til 
dele af museet. Handicaptoilet forefindes.

Pris:  Hverdage imellem kl. 10.00 - 16.00: 4.050 kr.    
Weekender: 4.750 kr. (inkl. entre og mulighed for besøg på 
egen hånd efterfølgende)

Tilgængelighed: Kørestole og gangbesværede har kun begrænset adgang til den del af museet, hvor Korsriddertapetet 
hænger. Derfor udgår denne del af turen, hvis I har deltagere i kørestol. 
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