
Lørdag den 21. maj 2022 kl. 14.00-16.00 
inviterer foreningen på tur til  Formidlingscenter Fugledegård,  
hvor formanden for Naturpark Åmosen, Henning Fougt, vil tage  
deltagerne på en tur rundt i området og fortælle om den spændende  
formidling af fortid og natur, som centret står for. 
 

 
 

Deltagerantallet er sat til max. 40 personer. Derfor er forudgående  
tilmelding til Ulla Hasfeldt, tlf. 61 79 71 64 nødvendig.   
Mødested: Fugledegård, Bakkerupvej 28, 4480 St. Fuglede. 
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. 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,- /for ægtepar kr. 150,- og efterfølgende deltage i 
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 2022 
 



Mandag den 21. februar 2022 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 14. marts 2022 kl. 19.00-21.00  
  Under titlen Det begyndte med tre huse fortæller Anders Hjorth-   

  Jørgensen i ord og billeder om tilblivelsen af Jyderup Stationsby fra 1874, 
  hvor der blev bygget en station, et hotel og en   købmandshandel, indtil 
  1970, hvor Jyderup Sognekommune blev en del af Tornved kommune,  
  hotellet blev solgt, Skovvejen ændrede trafikken og supermarkederne  
  begyndte at udkonkurrere de små handlende. 
 

 
 

   Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, Jyderup. 
   Entré medlemmer kr. 30, ikke medlemmer kr. 50. 
 
   Mandag den 25. april 2022 kl. 19.00-21.00  
   Flemming Thorsen fortæller om Jyderup Kirkeby - hovedsageligt fra  

   1900-tallet. Hans fortælling kommer til at bevæge sig omkring huse, veje,  
   gadekær, handlende, beboere m.v. og har udgangspunkt i den ”scrapbog”,  
   han igennem den sidste halve snes år har samlet om kirkebyen. 
 

 
 
 

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

Hvem?  Hvad?  

Hvor?  


