
 

 

 
 
 
 
 

Nykøbing Falster, tirsdag d. 14 juni 2022 
 
 
 
Pressemeddelelse Middelaldercentret 
 
Sankt Hans aften - en aften fuld af traditioner 
 
Sommeren er her, og Middelaldercentret er fyldt med liv og oplevelser, der tager dig med på en helt 
særlig rejse tilbage til 1400-tallet! 
  
“Om lidt mindre end to uger fejrer vi Skt. Hans aften - for første gang i to år uden restriktioner. 
At tage på Middelaldercentret til Skt. Hans er efterhånden blevet en tradition for mange, og gode 
traditioner er værd at beholde og værne om. Derfor inviterer vi igen i år alle til at komme og fejre 
aftenen sammen med os” siger direktør Roeland Paardekooper.  
  
“Forrige år og sidste år måtte vi aflyse på grund af restriktioner og Covid-19, så vi glæder os virkelig 
til at kunne holde Sankt Hans igen. Det er en af årets hyggeligste aftener for os som medarbejdere, 
og vi ved at mange lokale plejer at komme og fejre Sankt Hans med os” tilføjer museumsinspektør 
Thit Petersen.  
  
Hele dagen er der et tætpakket program med ridderturnering, blideskud, buebane, gratis 
rundvisninger og meget mere. Programmet kan ses på www.middelaldercentret.dk 
  
Båletalen leveres i år af Ole K. Larsen fra Guldborgsund kommunes byråd (V). Ole er også en del af 
Middelaldercentrets bestyrelse gennem flere år, og har derfor et godt kendskab til stedet. 
  
Gæstgiveriet Den Gyldne Svane 
I år tilbereder vores dygtige kokke en helt speciel menu til denne særlige aften. Blandt andet 
serverer de en lækker oksekødsstuvning med salat af forskellige kålsorter. 
Oplev stemningen i en middelalderkro og få historien helt ned i maven. Husk at bestille bord - der 
er rift om pladserne til Sankt Hans. Book bord på www.dengyldnesvane.dk 
  



 

 

Skt. Hans: Tilbud til ukrainere 
Middelaldercentret tilbyder Skt. Hans aften (altså fra kl. 16) gratis adgang til ukrainere med 
fremvisning af ID eller opholdskort, som viser man er fra Ukraine. Vi har valgt selve Skt. Hans til 
dette, fordi denne aften er en fest af og for samhørighed.  
  
Praktisk info: 
●  Middelaldercentret har åbent fra 10:00-21:00. 
●  Entré pris efter kl. 16:00 er 30 kr. pr. Person (børn 0-2 år gratis). 
●  I år er der mulighed for at prøve noget nyt og lækkert. Bestil en picnickurv fyldt med 
middelalderlige lækkerier og nyd den sammen med familien. Bestil via vores hjemmeside 
  
Dagens program: 
 

10:00 
10:30 - 11:30 

12:00 
13:30 

14:15 - 15:00 
15:00 
16:30 
19:00 
20:00  
20:30 
21:00 

Middelaldercentret åbner 
Buebanen åben 
Bliden affyres 
Ridderturnering 
Buebanen åben 
Kanoner affyres 
Gratis rundvisninger: Den Magiske Skov og Teknologiparken 
Ridderturnering 
Båltale og bålet tændes. Tale v. Ole K. Larsen 
Bliden skyder med ildkugler 
Middelaldercentret lukker 

   
 
 
Yderligere information 
Museumsinspektør Thit Birk Petersen 
Tlf 42 14 93 74 / thit@middelaldercentret.dk 
 
Eller 
 
Markedsføringsansvarlige Jorge Lar 
Tlf: 93 10 05 47/ jorge@middelaldercentret.dk 
  



 

 

 
 


