
Mandag den 4. juni 2018 kl. 19.00-21.00 

står Anders Hjorth Jørgensen for Tur på Ellebjerg.. 

 

 
 

Ellebjerg har siden starten af 1900-tallet udviklet sig fra landbrugsområde 
til fuldt udbygget villakvarter. Anders Hjorth-Jørgensen går denne aften 
Ellebjerg rundt og fortæller om kvarterets udvikling. 
Max. deltagerantal 40 personer. Derfor er forudgående tilmelding  
nødvendig til Anders Hjorth-Jørgensen, tlf. 26 23 32 20.  
Deltagergebyr medlemmer kr. 25,-, ikke medlemmer kr. 40,-. 
 

 

 

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! 
 

 

Tornved  

 LokalHistoriske  

                           Forening 

 

 

 Program 

1. halvår 2018 
 

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

http://tornved-lokalhistoriske-forening.dk 



Torsdag 22. februar 2018 kl. 19.00-21.00 
holder sognepræst Lars Ulrik Jensen  

foredrag med titlen På sporet af min far! 
 

                                                                              Jyderups nytiltrådte præst har 
tidligere redigeret tidsskriftet 
Philosophia, skrevet om etik i 
Reflektorium samt været 
skrivende redaktør for 

Metodistkirkens blade.  
I aftenens foredrag fortæller 
han om sine rødder, og hvad 
der har været med til at danne          

                                                                               ham som menneske. 
Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, Jyderup. 
Entré medlemmer kr. 25, ikke medlemmer kr. 40. 
 

Tirsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00-21.00 

Generalforsamling / 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. 
Entré medlemmer kr. 25, ikke medlemmer kr. 40. 

 Tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00-21.00  
 fortæller Inge Seiergaard om Tørvegravning i Åmosen 
 

    

 

 Der har gennem tiderne været omfattende tørvegravning i Åmoserne.  
 Særligt i Store Åmose var der en omfattende tørvegravning under 2.  
 Verdenskrig. Den historie foldes ud ved aftenens arrangement af  
 formanden for Lokalhistorisk Forening Jernløse, Inge Seiergaard. 
 Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, Jyderup. 
 Entré medlemmer kr. 25, ikke medlemmer kr. 40. 
 

 Lørdag den 28. maj 2018 kl. 9.00-??  
 arrangerer foreningen bustur til Odense til …  
 Brandts Klædefabrik og Den Fynske Landsby. 
 Nærmere om turen med oplysninger om pris, tilmelding m.v.  
 vil foreligge ved generalforsamlingen i marts. Det kan dog  
 allerede nu oplyses, at der bestilles bus til max. 40 personer.  

 

  

Hvem? 
Hvad? 
Hvor? 


