
Mandag den 10. december 2018 kl. 19.00-21.00 indbyder  

Tornved Lokalhistoriske Forening traditionen tro til julearrangement 
i Skarridsøsalen, Skarridsøgade, 4450 Jyderup. 
 

I år står 
programmet på 

Julequiz, hvor 

spørgsmålene kan/ 
skal besvares ved 
hjælp af fremlagt 
materiale fra 
Lokalhistorisk Arkiv. 
Så kig indenfor og 
deltag i legen denne 
hyggelige aften, hvor foreningen også serverer glögg og æbleskiver.  
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.  
Se mere her: 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! 
 

 

 

Tornved  

 LokalHistoriske  

                           Forening 
 

 

 Program 

  2. halvår 2018 

Bemærk: send venligst evt e-mail-adresse til desahjn@mail.dk 
 

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

http://tornved-lokalhistoriske-forening.dk/
mailto:desahjn@mail.dk


Søndag den 2. september 2018 kl. 11.00-15.00       

Det store theselskab på Holbæk Museum 
 

 
 
Igen i år deltager Tornved Lokalhistoriske Forening i det traditionsrige 
theselskab 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 
hjemmebagværk, akkompagneret af festlig sang og musik i haven.  
Entré: 60 kr. / børn gratis. 
 

Mandag den 10. september 2018 kl. 19.00-21.00 
byder foreningen på det spændende foredrag… 

Dæmoner fra barndommen:  
På flugt fra nazisterne … hvor Hans-Peter Tams 

fortæller om sin dramatiske barndom. Han har hele 
sit liv båret på frygtelige minder og været plaget af 
voldsomme mareridt fra sin barndom i et krigshær-
get Tyskland, hvor han blev født af dansksindede 
forældre, der nægtede at melde sig ind i nazipartiet 
og derfor blev deporteret til Polen. I 1941 blev hans 
far sendt til Østfronten. I slutningen af krigen flygtede moderen med 
børnene, men de kom væk fra hinanden, og børnene måtte klare flugten 
alene gennem Tyskland mod Sønderjylland, indtil de blev samlet op af Røde 
Kors og genforenet med deres mor. 
Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade, Jyderup. 
Deltagergebyr  medlemmer kr. 25, ikke medlemmer kr. 40. 

   Mandag den 22. oktober 2018 kl. 19.00-21.00 
  indbyder lokalhistorisk arkivar Inge-Lis Nonboe Madsen til en 

  Rundtur i den gamle Tornved kommune via gamle postkort. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 … et spændende causeri fyldt med nostalgiske minder om miljøer, huse  
  og mennesker, som var engang. 
  Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade, Jyderup. 
  Deltagergebyr medlemmer kr. 25, ikke medlemmer kr. 40. 

 
 Mandag den 12. november 2018 kl. 19.00-21.00 
  fortæller Anders Hjorth-Jørgensen historien om …    

    
 

   
 
 
 
 
 
 

  Der var engang, hvor Jyderup Kommuneskole kun tilbød undervisning til  
  og med 7. klasse. Men i 1894 besluttede en gruppe af Jyderups indfly- 
  delsesrige borgere at etablere en skole på en bakke syd for stationsbyen  
  med udsigt til Skarresø. Det blev til Jyderup Private Realskole, som indtil  
  1963 var ene om at tilbyde realeksamen til Jyderups unge. Om det 
  fortælles i aftenens foredrag – samt om, hvad der videre skete. 
  Arrangementet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade, Jyderup. 
  Deltagergebyr  medlemmer kr. 25, ikke medlemmer kr. 40.  

Jyderup Private Realskole 


