11. december 2017 kl. 19.00-21.00 indbyder
Tornved Lokalhistoriske Forening traditionen tro til julearrangement
– i år i Skarridsøsalen, Skarridsøgade, 4450 Jyderup

Tornved

LokalHistoriske
Forening
Det er lykkedes at få tidligere overbibliotekar ved Tornved Bibliotek og
sprogstimuleringskonsulent Bente Skat Andersen til at fortælle
julehistorier. Så kig indenfor til en hyggelig aften hvor foreningen også
serverer glögg og æbleskiver.
Støt Tornved Lokalhistoriske Forening i arbejdet med at fremme
interessen for og kendskabet til lokalhistorien i det, der engang var Tornved
Kommune. Det sker bedst ved at indmelde sig i foreningen via et tilsendt
indbetalingskort eller ved på reg. nr. 0518 konto 0000249111 at indbetale
årskontingent på kr. 100,- og efterfølgende deltage i foreningens
arrangementer.

http://tornved-lokalhistoriske-forening.dk
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!

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

Program
2. halvår 2017

3. september 2017 kl. 12.00-16.00

Te-selskab på Holbæk Museum

2. oktober 2017 kl. 19.00-21.00
fortæller Mette Gundel om

Bødler, rakkere, natmænd og kæltringer.

Igen i år deltager Tornved Lokalhistoriske Forening i det traditionsrige
teselskab i Holbæk Museums smukke have, Klosterstræde 18. Som tidligere
er vi repræsenteret med en lille bod, hvor vi i selskab med andre foreninger
viser eksempler på vores arbejde og serverer te og kage. Alle er velkomne!
16.-17. september 2017 arrangerer foreningen
udstilling af Kristian Nielsen Ulvigs malerier.
Begge dage kl. 11-16 i Skarridsøsalen.
Kristian Nielsen Ulvig havde tilnavnet Fidusmaleren. Det var der en årsag til,
hvilket udstillingen også viser. Men han var også en bemærkelsesværdig
maler af landskaber og andre motiver fra Jyderup og omegn. På utallige
opfordringer har Tornved Lokalhistoriske Forening indsamlet er udvalg
af Ulvigs malerier. De
udstilles denne weekend i
Skarridsøsalen. Så kom
forbi og oplev en større
samling malerier af
Jyderups navnkundige
maler. Måske for både
første og sidste gang.
Gratis adgang!

Bødlerne blev i stor
udstrækning rekrutteret fra
dødsdømte. Som tilskud til
lønnen handlede de med
tænder og knogler.
Natmændene arbejdede i
købstæderne - tømte latriner
om natten og indfangede
løs-gående hunde, katte og
svin. Rakkerne ernærede sig ved at skinde selvdøde heste og kreaturer.
Kæltringerne var omvandrende nomader, der levede af betleri, rapseri og
plattenslageri. Hør om alle disse eksistenser, der var udstødt og isoleret af
det danske samfund fra fødsel til død.
Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade, Jyderup.
Deltagergebyr medlemmer kr. 25, ikke medlemmer kr. 40.
6. november 2017 kl. 19.00-21.00
fortæller Lis Sølvmose om Brokøb Fattiggård.

Lis Sølvmoses mormor og morfar var i en årrække bestyrerpar på Brokøb
fattiggård. Her voksede deres 4 døtre op. Sådan kom fattiggårdens
historie og Lis Sølvmoses familiehistorie til at vokse sammen i en længere
periode. I foredraget kommer hun ind på fattiggårdens historie, dagliglivet
for såvel beboere som de ansatte, det omgivende samfund og ikke mindst
fattiggårdens mange andre funktioner i lokalsamfundet.
Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade, Jyderup.
Deltagergebyr medlemmer kr. 25, ikke medlemmer kr. 40.

