
Æbelholt klostermarked - midt i middelalderen

I middelalderen var Æbelholt Kloster rammen om 14 dages sydende markedsaktivitet i anledning af  den hel-
lige Sankt Vilhelm – klosterets tidligere abbed der blev helgenkåret i juni måned 1224. Pilgrimme valfartede 
til klosteret, syge kom for at blive helbredt, og handlende falbød deres varer. I dag foregår det hele på blot to 
dage, men stadig med stor aktivitet og stemningsmættet atmosfære. Klostermarkedet indledes med en guds-
tjeneste i klosterruinerne lørdag kl. 11. 

Kom med tilbage i tiden og lad sanserne gå på opdagelse. Smag på Middelalderens mad og drikke - øl, mjød, 
most, velsignede brød, sild, gnavben, pølser og fyldte pandekager. Lyt til sang, musik og fortællinger, og mærk 
suset når pilene flyver på bueskyttebanen og ridderne tvekæmper. 

Gør gode køb hos de handlende eller se de forskellige arbejdende værksteder - ikonmaleren, smeden, uldko-
nen, pilefletteren, stenhuggeren og forskelligt håndarbejde. Bliv klogere på klostrets historie og på kloster-
havens urter og deres helbredende kræfter. Lad børnene tage del i det hele, skyde med bue, male skjold og 
smykkeskrin eller prøve riddernes heste – Vel mødt på Æbelholt klostermarked!

Æbelholt 
klostermarked
lørdag d. 11. og søndag d. 12. juni 2016 kl. 11-17

museum nordsjÆlland byder 
velkommen til årets klostermarked

Adresse:    Æbelholt Klosterruin. Æbelholt 4, 3400 Hillerød (v. Istedrødvejen.)

Parkering:   Parkering ved Frederiksværksgade. Der henvises til de opsatte skilte.

Offentlig transport: Buslinie 601 til Månekvarteret, 1 kilomter fra Klosteret. 
    Bus 324 mellem Hillerød og Frederiksværk med stop ved Solparken. 
 
Entre:   Voksne kr. 80,-/ begge dage kr. 100,- 
    Entreen omfatter alle aktiviteter og adgang til Museet. Medlemmer    
    af  museumsforeningerne samt børn under 18 år har gratis adgang.



lørdag 11. juni
11.00 Klostermarkedet åbner med gudstjeneste i St. Vilhelms kapel. Forestået af sognepræst Anja Worsøe Reiff.
11.30 Bue og armbrøstdemonstration.  
11.45 Riddernes tvekamp demonstreres.
12.00 Fru Mette fortæller om urters brug og helbredende effekter i klosterhaven. Riddernes heste luftes med børn i sadlen.
12.15 Abbeden beretter om den hellige Vilhelms liv og levned i storteltet.
12.45 Middelalderkoncert med Ramashang på pladsen.
13.30 Omvisning på Æbelholt klosterruin – hør om klosterets historie. Bue- og armbrøstdemonstration.
14.00-15.00 Riddernes heste vises frem for sidste gang i dag med børn i sadlen.
14.30 Riddernes tvekamp demonstreres.
15.00 Bue og armbrøstdemonstration. Musikindslag fra Ramashang. 
16.15 Fru Mette fortæller om urters brug og helbredende effekt i Klosterhaven. Abbeden beretter om den hellige Vilhelms liv og 
levned i storteltet.
17.00 Markedet lukker for i dag og siger på gensyn i morgen.

søndag 12. juni
11.00 Markedet åbner.
11.15 Abbeden beretter om den hellige Vilhelms liv og levned i storteltet. Fru Mette fortæller om urters brug i klosterhaven.
11.45 Bue og armbrøstdemonstration. Middelalderkoncert med Ramashang. 
12.00 Riddernes heste luftes med børn i sadlen fra 12.00-15.00
12.15 Omvisning på Æbelholt klosterruin – hør om klostrets historie.
12.45. Riddernes tvekamp demonstreres.
13.15 Middelalderkoncert med Ramashang.
14.00 Fru Mette fortæller om urters brug og helbredende effekter i Klosterhaven.  
14.30 Bue og armbrøstdemonstration. Riddernes heste vises frem for sidste gang i dag med børn i sadlen.
15.00 Riddernes tvekamp demonstreres.
15.30 Middelalderkoncert med Ramashang.
16.00 Abbeden beretter om den hellige Vilhelms liv og levned i storteltet.
17.00 Klostermarkedet slutter for i år.
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