Nu hylder vi fortidens marked med en festival
fra 14.-22. august 2021 - to lørdage med marked, formidling og
værksteder - og to søndage med rundvisninger og en lille
forfriskning. På hverdagene er der Middelalderskole for
skoleklasser.
Klosterfestivalen indledes med en gudstjeneste i klosterruinerne
lørdag kl. 11. og så danses festivalen i gang med middelalderdans på ruinen. Kom med tilbage i tiden for en stund og lad
sanserne gå på opdagelse.
Smag på middelalderpandekager, øl og most og ny-kærnet smør.
Vær arkæolog for en dag og tag på metaldetektorundersøgelse
ved ruinen eller læg et skeletpuslespil ved museet.
Lær om klosterhavens lægeplanter og hør om den medicin vi har
”opfundet” ud fra planterne – eller prøv selv at trille piller, som
apotekeren engang gjorde det.
Gør et godt køb på museet og få en historisk plante fra
klosterhaven med hjem - eller tag del i de forskellige arbejdende
værksteder - rebslageren, pilefletteren, uldkonen, stenhuggeren
og garnfarveren. Bliv klogere på klostrets historie og på
klosterhavens urter og deres brug.
Lad børnene tage del i det hele, danse middelalderdans, hugge i
sten, lave salve, få en ridetur, kærne smør, male sværd eller
smykkeskrin og lave mosaik og bedekranse.
Vel mødt til Æbelholt Klosterfestival

ÆBELHOLT
To lørdagsmarkeder – og
to søndagsrundvisninger

Lørdag d. 14. og lørdag d.
21. august 2021 kl. 11-16
Søndagsrundvisninger
d. 15. og 22. august
www.museumns.dk

Æbelholt Klosterruin og Museum
Æbelholt 4, 3400 Hillerød (v. Isterødvejen.)
Parkering ved museet.
Entre: Voksne 60kr. - u.18år 30kr.
Entreen omfatter alle aktiviteter og
adgang til Klostermuseet.

klosterfestival

I middelalderen var Æbelholt Kloster rammen
om 14 dages sydende markedsaktivitet i
anledning af den hellige Sankt Vilhelm, som var
klosterets tidligere abbed – helgenkåret i året
1224. Pilgrimme valfartede til klosteret,
syge kom for at blive helbredt og handlende
falbød deres varer.

Lørdag 14. august - entre: Voksne kr.60,- / Børn kr. 30,-

Lørdag d. 21. august – entre: Voksne kr.60,- / Børn kr. 30,-

11.00 Markedet åbner med gudstjeneste i Ruinkirken.
11.30-12.30 Middelalderdans for alle i ruinkirken.
12.30 Smørkærning i urteboden for børn og voksne, med
smagsprøver.
12.30 Hele dagen - Garnfarvning med farve fra planter.
Urteværksted for børn og voksne i Urteboden. Maling af
træsværd og kister for børn, uldfiltning i filteboden - Prøv
dig som stenhugger - eller arkæolog for en dag i
Skeletpuslespilsboden.
13.00 Fortælling om urters brug og helbredende effekter i
Klosterhaven.
13.00–15.00 Metaldetektorarrangement og fremvisning af
fund fra Æbelholt klosterruin
13.00--15.15 Hesteridning på ruinen
14.30 Smørkærning for børn og voksne i Urteboden, med
smagsprøver
14.30 Omvisning på Æbelholt klosterruin – hør om
klosterets historie. Mødested: Klostergården (ruinen)
15.30 Fortælling og foredrag: ”Gamle planter til Ny
medicin” og historien om malariamedicinen der blev til
drinken ”Gin og Tonic”, smagsprøver i forbindelse med
foredraget.
16.00 Markedet lukker for i dag.
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Søndag d. 15. august og søndag d. 22. August - Rundvisninger med kage og kaffe
kl. 10 og kl. 14 begge dage: Rundvisning på Æbelholt klosterruin, have og museum – inkl. et stykke kage med
kaffe/te og en øl/kildevand i museumshaven.
Prisen er 95 kr. for det hele. Max 35 deltagere på hver tur – Tilmelding og betaling via museets hjemmeside – museumns.dk

