
Lørdag den 3. december 2022 kl. 10-16 
og søndag den  4.december 2022 kl. 10-15 indbyder 

Tornved Lokalhistoriske forening til Julemarked i Skarridsøsalen. 
Her er der rig mulighed 
for at komme i den rette 
julestemning. Salen vil 
være fyldt med nisser, 
adventskranse, jule-
dekorationer og meget 
andet håndlavet samt 
en hel masse små og 
store ting, som man 
ikke vidste, man havde 

brug for, men som man nødvendigvis må have med hjem. Begge dage vises 
lokalhistoriske fotos på storskærm, og det vil være muligt at købe 
lokalhistoriske bøger – bl.a. Jyderup-bogen 2022 – samt Årskalender 2023. 
Der er gratis adgang til foreningens julemarked. 
 

 

 

Støt Tornved Lokalhistoriske Forening i arbejdet med at fremme 

interessen for og kendskabet til lokalhistorien i det, der engang var Tornved 
Kommune.  
Bliv medlem af foreningen ved på reg. nr. 0518 konto 0000249111 at 
indbetale årskontingent på kr. 100,- /for ægtepar kr. 150,- . Indmeldelse 
kan også ske ved foreningens arrangementer. 

Husk også Lokalhistorisk Arkiv, Jyderup, tlf. 72 36 36 43, 

 (c/o Jyderup Bibliotek, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup).  
Det er altid et besøg værd, hvis du har spørgsmål om historie og mennesker 
i de fem sognekommuner, som i 1970 indgik i Tornved Kommune – eller 
hvis du har materiale, du ønsker at bidrage med til arkivet. 
Arkivet er åbent hver mandag kl. 14.00-17.00! 
 

 

LokalHistoriske 
                            

 

 
 
 
 

 Program 
 

Bemærk: Hvis andet ikke fremgår, serverer foreningen kaffe, 
te og kage ved de enkelte arrangementer. 

Tornved 

Forening 

 

2. halvår 2022 
 



Lørdag den 27. august 2022 kl. 10.00-16.00 indbyder foreningen til 

Bustur til Lammefjorden og Audebo Pumpestation.  

 

 
 

Med afgang kl. 10.00 fra Jyderup Station går turen til Audebo 
Pumpestation, hvor Arne Fjordgaard vil være guide. Herefter fortsættes 
igennem Lammefjorden til Høve, hvor der er bestilt frokost på Café 
Udsigten. Forventet hjemkomst Jyderup ca. 16.00. Max antal deltagere 40. 
Pris pr. deltager: medlemmer kr. 250 / ikke medlemmer kr. 350.   
Tilmelding sker til Anders Hjorth-Jørgensen senest den 1. august 
enten på e-mail desahjn@mail.dk eller på tlf. 26 23 32 20. 
Straks efter modtager de tilmeldte betalingsvilkår.  
 
 

 
 

Mandag den 19. september 2022 kl. 19.00-21.00 
… indbyder foreningen til …  

Fortælling om en skov 

Her vil skovejer Arne Jensen fortælle om sin families tilknytning til Jyderup 
Skov igennem flere generationer op om de mange historier, som skoven 
gemmer på. 
Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, Jyderup. 
Entré medlemmer kr. 30, ikke medlemmer kr. 50. 

Mandag den 24. oktober 2022 kl. 19.00-21.00  
 … med udgangspunkt i vognmandsfirmaet  
Einer Nielsen fortæller Flemming Nielsen om 

 Livet i Jyderup igennem de sidste 70 år.  
Kort sagt kommer det til at handle om Jyderups  
udvikling siden 1950’erne, sådan som Flemming  
Nielsen har set og oplevet det. 
Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, Jyderup. 
Entré medlemmer kr. 30, ikke medlemmer kr. 50. 
 

Mandag den 7. november 2022 kl. 19.00-21.00 
 … fortæller Ivan Frederiksen under titlen  

Fra kirkebøger til Facebook i ord og billeder  

om de kilder i form af fotos, avisartikler og andre  
dokumenter fra arkiverne, der danner baggrund  
for de fortællinger, han publicerer på Facebook 
-siden Jyderups historie i ord og billeder. 
Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen,  
Skarridsøgade 37, Jyderup. 
Entré medlemmer kr. 30, ikke medlemmer kr. 50. 
 

Lørdag den 12. november 2021 kl. 14.00-17.00 

Jyderup Lokalarkiv markerer den landsdækkende Arkivernes Dag  
med Åbent Hus på Jyderup Bibliotek og en lokalhistorisk udstilling. Her kan 
man aflevere materialer til arkivet og få en snak om lokalhistorisk arbejde.  
Der vil desuden være salg af lokalhistoriske udgivelser.  
Og så bydes der på kaffe, te og kage. Der er gratis adgang 

 

Mandag den 12. december 2022 kl. 19.00-21.00  
fortæller Anders Hjorth-Jørgensen i ord og  

billeder om Jul i Jyderup før og nu. Det  

sker i hyggelige julerammer, hvor Tornved   
Lokalhistoriske Forening traditionen tro  
serverer  æbleskiver og juleglögg. 
Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen,  
Skarridsøgade 37, Jyderup. 
Entré medlemmer kr. 30, ikke medlemmer kr. 50. 
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