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Besøg på Brorfelde søndag den, 12. november 2017.

Vi var 20 medlemmer der fik en fin gennemgang af Observatoriet

og vi var også oppe ved Danmarks største Stjernekamera,

Schmidt-Teleskobet. Der var også en vandreudstilling ”Danmark i

Rummet” lavet til Astrnomisk Selskabs 100 års jubilæum. Har

været i 12 byer i Danmark. En fin udstilling med bl.a. Ole Rømer

og Andreas Mogensen. Vi sluttede med kaffe og kage.

Lokal Historisk Forening har 10 års Jubilæum d. 8/2-18

Det fejrer vi med kaffe og lagkage i vort lokale på Tuse Byvej 24 i

Tuse. I tiden fra kl. 14-16. Der vil også blive vist nogle af Gunnar

Hermansens gamle film.

Tage Quist vil berette lidt fra da han arbejdede i lokalet, som var

det gamle kommune kontor, for Butterup og Tuse Sogneråd.

Billedet er fra Arkivernes dag den 11. november 2017.

Generalforsamling er den, 4. april 2018 kl. 19 i Tuse Forsamlingshus

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne. Til generalforsamlingen får vi

besøg af Stadsarkivar Peter Blumensaadt Holbæk, der vil underholde os med lidt Quizleg

”Hvornår var det nu det var”. Vi ser frem dagen.

Det store Theselskab, den. 2. september 2018 kl. 12-15

Vi er blot en af mange foreninger der møder op med en stand,på Holbæk Museum i gården.

Vi har tur til Aastrup Kloster lørdag den, 22. september 2018 kl. 14-17

Aastrup Kloster kan føres tilbage til 1412 og tilhørte dengang

Bispen i Roskilde. Der har været kloster indtil 1988, hvor den sidste

frøken flyttede ud. Der er mange spændende detaljer på klosteret.

Pris 100,- kr. for kaffe og rundvisning. Deltagerantal max. 30 stk

Tilmelding til Ole Svensson mobil 22 34 49 70 eller Mail.:

olesvensson@allerupnet.dk senest den 15. september.

NB.: Den årlige gratis friluftskoncert med Livgardens Musikkorps

finder sted torsdag den, 28. juni 2018, hvor alle er velkomne.

Onsdag den 14. november 2018 kl. 19 i Tuse Forsamlingshus

Her kommer Niels Larsen og beretter om ”Træk om Tuses historie” Det bliver spændende at

høre. Der er kaffe og kage. Tilmelding til Ole Svensson. Mail.: olesvensson@allerupnet.dk
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