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Det var en god tur til Tadre Mølle og Aastrup Kloster.
Vi havde en spændende tur til Tadre Mølle og Aastrup Kloster
den, 22. September 2018. På Tadre Mølle blev vi vist rundt på
møllen, som malede korn og vi fik en meget fin gennemgang
af, hvordan det hele fungerede. I cafeen fik vi kaffe med
hjemmebagt kage. Kaffen fik vi i mølle Maries stue og ved
siden af kunne vi se hendes køkken, som står som det altid
har gjort. Herefter kørte vi til Aastrup Kloster og blev budt
velkommen af Stiftsforvalter Søren Bo Bojesen. Søren viste os
rundt på og i de forskellige stuer/værelser og andre rum, hvor han i 2 timer fortalte klosterets historie med
de mange anekdoter. De 23 fremmødte havde en meget fin dag.
Ole Svensson/bestyrelsen

Filmaftener med Danmarks Historie fra 1896 til 1992
Vi har haft 2 gode aftener med 15 og 17 deltagere og er nået til 1930.
Har man ikke set et afsnit, kan man sagtens være med. Der er ca. 15
klip, hver aften fra den tid der vises. I november ser vi tiden 1930 til
1940. I November er det den, 1 og 15 der er film. I december er det
den 6 og 13. I januar er det den, 3.- 10. – 17. og 24. I februar er det
den, 7. – 21. – og 28. I marts er det den, 7. Og 14. Det giver i alt 15.
aftener. Vi må kun vise det til medlemmer og det er gratis. Vi serverer
kaffe med lidt kage til og ellers kan man selv medbringe det, man har
lyst til. Ikke medlemmer må gerne møde op og de kan så bliver
medlemmer for 75,- kr for enlige og 100,- kr for par. Og få de fordele der ligger i det. Tilmelding er ikke nødvendigt,
men kan ske til Mogens Nielsen mobil 31 17 50 78 eller mail.. mogenseva41@gmail.com Vises i stuen på Centret

Arkivernes dag er den, 10. November 2018. Der er åbent hus for alle i tiden 14 til 16.
Kom og se vort lokale og det vi har af forskelligt materiale og få en snak og en kop kaffe. Husk at gamle protekoller
og andet der kan interessere vore efterkommere er vi interesseret i. Der vises nogle tillægsfilm til Danmarks
historien. Vi ser frem til at møde dig denne dag. I kælderen på Tuse Aktiv Center.
Ole Svensson/bestryrelsen

”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 over 40 år, hvor de 33 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 at de Dansk
Vestindiske Øer. Niels er en gammel Tuse dreng, som har sat sig ind i
historien om Tuse, hvilket vi glæder til at høre om. Der er kaffe og kage.
Ikke medlemmer kr. 50,- Tilmelding til Ole Svensson mail.:
olesvensson@allerupnet.dk el. mobil 22344970. Senest den, 7. Nov. 18

Husk vi har generalforsamling onsdag den, 3. April 2019 kl. 19.
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