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Vi har tur til Aastrup Kloster lørdag den, 22. September 2018 kl. 13.30 – 17.00
Aastrup Hovedgaard kan følges helt tilbage til 1400 tallet.
I 1928 blev Aastrup oprettet, som det sidste jomfrukloster i
Danmark. Det ophørte som kloster i 1988 (det sidste
jomfrukloster, der virker som sådan i dag, er Vallø stift) Vi får en
rundvisning i tiden 15-17.
Vi mødes på Tadre Mølle Tadre Møllevej 23, Hvalsø kl. 13.30,
hvor man kan høre lidt om Møllen. Kl. 14.00 er der kaffe og kage.
Kl. 14.45 kører vi til Aastrup Kloster.
Pris kr. 100,- for medlemmer. Ikke medlemmer kr. 150,- Max. 30
deltagere. Er der brug for kørelejlighed, så sig det ved tilmelding.
Tilmelding til.: Ole Svensson olesvensson@allerupnet.dk
eller mobil.: 22 34 49 70 Senest den, 15. September 2018

NYT – NYT !!! Filmaftener 2018-19

Som omtalt i sidste Foreningsnyt/opslagstavlen i kirkebladet vil
Lokal Historisk Forening vise en række spændende
dokumentarfilm om Danmarks historie. Redaktionen af
filmværket er sket i samarbejde med journalister og historikere,
og de mange stumfilm er krydret med citater fra øjenvidner til
begivenhederne. Serien er sammensat efter at mere end 3200
film er gennemset. Filmene dækker perioden fra ca. 1900 til 1992,
de vil blive vist i kronologisk orden i den store sal på.:
Tuse Aktiv Center, Tuse Byvej 24 i Tuse.
Vi bringer her de første 4 aftener.:
Torsdag den, 4. oktober 2018 kl. 19-21.: Periode fra 1896 til 1918
Torsdag den, 18. Oktober 2018 kl. 19-21.:Periode fra 1919 til 1929
Torsdag den, 1. Nov.
2018 kl. 19-21.: Periode fra 1930 til 1934
Torsdag den, 15. Nov.
2018 kl. 19-21.: Periode fra 1935 til 1939
Der er gratis adgang for medlemmer af Lokal Historisk Forening for Butterup og Tuse sogn. Gerne tilmelding, men
ikke nødvendigt til Mogens Nielsen mogenseva41@gmail.com ell. Mobil 31 17 50 78.
Kun medlemmer af Lokal Historisk Forening har adgang til at se filmene. Et medlemskab koster årligt 75,- kr for
enlige og 100,- kr for par. Bemærk.: Optagelse og betaling kan ske ved første fremmøde. Foreningen servere en kop
kaffe. Brød må gerne medbringes. Vi i foreningen håber, at der er flere, som gerne vil se dette værk.
Vi glæder os. Mogens Nielsen/ Ole Svensson

Arkivernes dag er den, 10. november 2018, her er der åbent hus i tiden 14-16

Kom og se vort lokale og det vi har, af forskelligt materiale og få en snak og en kop kaffe. Husk at gamle protokoller
og andet, der kan interessere vore efterkommere er vi interesseret i. Vi ser frem til at møde dig denne dag.

”Træk af Tuses sogns Historie” Den, 14. Nov. 2018 kl. 19

Niels Larsen kommer og beretter om dette i Tuse Forsamlingshus.. Niels har
undervist i 40 år, hvor de 33 år var på Stenhus. Han er uddannet historiker
fra Københavns Universitet i fagene samfund, tysk og engelsk. Billedet er
fra 2017, hvor Niels berettede om salget af de Dansk Vestindiske Øer. Niels
er en gammel Tuse dreng, som har sat sig ind i historien om Tuse, hvilket vi
glæder os til at høre om. Der er kaffe og kage, ikke medlemmer kr. 50,Tilmelding til Ole Svensson olesvensson@allerupnet.dk eller mobil
22 34 49 70 senest den, 7. November 2018.

