LOKAL HISTORISK FORENING For Butterup og Tuse sogne. www.tuse.holbaek.dk Aug.2017
Ved Generalforsamlingen den, 5. april 2017
Fortalte Niels Larsen om salget af de Danske Vestindiske Øer
til USA for 100 år siden. Det var med overtagelse den,
31.marts 1917. Det var et spændende indlæg, hvor også
vestsjælland var en del af, da flere herremænd herfra havde
gode forbindelser til øerne. På Knabstrup Hovedgård har man
opkaldt et af deres huse efter øerne. Det hedder ”Sankt
Thomas Hus” Det var en god aften med en vidende og ivrig
fortæller.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det Store Theselskab den, 3. september 2017 kl. 11-15 i Museumsgården
Igen i år deltager vi med en bod, hvor du er velkommen til en snak eller blot hilse på, og få en kop the.

Michael Suhr kommer den, 20. september 2017 kl. 19. i Tuse
Forsamlingshus.
Michael vil berette om ”Suhrs Udvikling & Botræning.” Bostedet i Gislinge,
her arbejder de på, at give unge mennesker en hverdag, der læner sig op af
de normer og regler, som en normal familie har med sig. Michael vil også
berette om sin opvækst i Tuse, som grøn spejder, og fodbold. Michael er
konfirmeret i Butterup og har et stærkt tilhørsforhold til Tuse. Der vil være
kaffe og kage. Pris kr. 50,- for ikke medlemmer. Alle er velkomne. Tilmelding
til Anna Margrethe Christensen mail.: annaboerge29@gmail.com eller tlf.
59 43 54 35 senest den, 14. september 2017.

Arkivernes dag den, 11. november 2017 kl. 1400 til kl. 1600
Der vil være åbent hus i vores nye lokale på Tuse Byvej 24, Tuse, 4300 Holbæk. Vi serverer en kop kaffe og
der vil være mulighed for, at bese det vi har og få en snak. Det kan jo også være at du kan bidrage med
noget til vore efterkommere.

Tag med til Brorfelde søndag den, 12. november 2017 kl.13 til 16.
Vi mødes på Tuse Byvej 24 kl. 13. Såfremt at der er nogen der gerne vil afhentes hjemme eller køre med fra
Tuse, så sig det ved tilmeldingen. Vi får en rundvisning kl. 14, hvor vi får historien om observatoriet, hvor
fortællingen om astronomien, naturen og geologien er flettet ind i en samlet pakke. Rundvisningen går
også til Danmarks største stjernekamera, Schmidt-teleskopet. Vi slutter med kaffe og kage. Pris 100,- kr.
Tilmelding til Ole Svensson mail: olesvensson@allerupnet.dk ell. Tlf.: 22 34 49 70 senest. Den, 8. nov. 2017

