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”Træk af Tuses sogns historie”
Den, 14 nov. 2018 fortalte Niels Larsen om Tuses
sogns historie på en levende måde og der kom
mange ting frem om Tuse. Gæssene i Tuse måtte
gå i gennen tjære og sand flere gange og så kunne
de gå langt for at blive slagtet. Den flotte stubmølle
i Strandparken, har stået i Butterup ved siden af
hvor Kirsten og Poul Arne bor, i 175 år fra år 1700
til år 1875, herefter kom den til Søndersted. Det
var en rigtig god aften, sammen med Niels, der er
en gammel Tuse dreng.

Generalforsamling i Lokal Historisk Forening for Butterup og Tuse sogne D. 3. April, 2019 kl. 19
I Tuse Forsamlingshus. Generalforsamlingen afholdes i. h. t. vedtægterne. Det er lykkedes at få fat i filmen,
om Holbæk i anledning af byens 650 års jubilæum, filmen er lavet af Foto Schmidt i 1936. Vi glæder os til at
vise forsamlingen denne film. Der serveres kaffe og kage. Ikke medlemmer skal betale kr. 65,Tilmelding til Ole Svensson senest den, 25. Marts 2019 mail.: olesvensson@allerupnet.dk eller mobil.:
22344970

Åmosen og Tørvegravning 1940-1960
Vi har tur til Jernløse Lokalhistorie den, 21. Sep. 2019.
Kl. 14. Her vil Formanden Inge Seiergaard fortælle om
Åmosen og Tørvegravning, som primært fandt sted fra
1940 til 1960. Det var naturens materiale, da det var
svært at få bencin og olie. Der var mange som tjente
deres penge på tørvearbejde både børn og voksne.
Mødested Mejerigården, Hovedgaden 38 A Undløse,
4340 Tølløse. Tilmelding til Mogens Nielsen mail.:
mogenseva41@gmail.com eller mobil.: 31 17 50 78
Senest den, 14. September 2019.

Den Danske udvandring til America i tiden 1814–1914. Den, 20. Nov. 2019 kl.19
I Tuse Forsamlingshus. Det er Niels Larsen som er uddannet Historiker fra Københavns Universitet i fagene
samfund, tysk og engelsk. Emnet ind- og udvandring har jo været de sidste 20 års hedeste politiske emne i
Danmark og Europa og de vandrendes bevæggrunde er tilsyneladende uforandret gennem tid og rum.
Tilmelding til Ole Svensson senest den, 13. Nov. på mail.: olesvensson@allerupnet.dk ell. Mobil 22344970
Alle er velkomne ikke medlemmer betaler kr. 65,-

