
Onsdag den 24. maj 2023 kl. 19.00-21.00 
inviterer foreningen på tur til  Strids Mølle, hvor Anders Møller,  

Kattrup, vil fortælle om Strids Mølle og Kongens Møller samt om  
den nuværende drift af møllen og Kattrup gods. 
 

 
 

Deltagerantallet er sat til max. 75 personer. Derfor er forudgående  
tilmelding nødvendig til Anders Hjorth-Jørgensen, tlf. 26 23 32 20  
eller e-mail desahjn@mail.dk senest den 10. maj!   
Mødested: Strids Mølle, Åvej 2, 4470 Svebølle 
Entré medlemmer kr. 30, ikke medlemmer kr. 50.  
 

 

Støt Tornved Lokalhistoriske Forening i arbejdet med at fremme 

interessen for og kendskabet til lokalhistorien i det, der engang var Tornved 
Kommune. Webside: www.tlhf.dk! 
Fornyelse af medlemskab  eller indmeldelse i foreningen sker ved 
indbetaling af årskontingent på kr. 100,- for 1 person/for par kr. 150,-  
på  reg. nr. 0518 konto 0000249111 i Sparekassen Sjælland og Fyn. 
Fornyelse eller 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 

 

1. halvår 2023 
 

mailto:desahjn@mail.dk
http://www.tlhf.dk/


Mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00-21.00 

Generalforsamling og Lokalhistorisk quiz.  

Dagsorden er vedlagt dette program. Efter generalforsamlingen arrangerer 
foreningen en lokalhistorisk quiz med præmier til det vindende hold. 
 

                                             
 
 

            
 

Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, Jyderup. 
Bemærk: Deltagelse i generalforsamlingen kræver,  
at medlemskab af foreningen er betalt! 

  Mandag den 13. marts 2023 kl. 19.00-21.00  
  Under titlen Bro- og tunnelbyggeri ved Bromølle fortæller 

  Finn  Jensen i ord og billeder om, hvorfor og hvordan der i 1957  
  blev iværksat byggeri af tunnel og nu bro ved Bromølle Kro. 
 

 
 

   Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, Jyderup. 
   Entré medlemmer kr. 30, ikke medlemmer kr. 50. 
 
   Mandag den 17. april 2023 kl. 19.00-21.00  
   Kurt L. Frederiksen fortæller om sin Tur på traktor i Island.    

   Han har tidlige taget turen på traktor fra Gørlev til Nordkap retur.    
   Ved aftenens foredrag tager han på sin levende og finurlige facon     
   tilhørerne på 6 ugers tur med traktor og campingvogn Island rundt. 
 

 
 
 

    Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, Jyderup. 
   Entré medlemmer kr. 30, ikke medlemmer kr. 50.   
 
 
 

HVEM? 

HVOR? 

HVAD? 


