Foreningsnyt

Arrangementer juni - juli - august 2019

Tirsdag den 4. juni 2019
Går turen til Sofiero Slotspark.
som er smukt beliggende nord for Helsingborg og med delvis udsigt over Øresund,
Slotsparken er især kendt for sine mange blomstrende rododendroner, der
blomstrer fra omkring 18. maj til 9. juni.
Arrangør: Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening, tlf. 28 97 32 05
Pris: 300 kr. inkl. spisning. Tilmelding senest 20. - 25. maj
Kun for medlemmer.
Flere oplysninger på www.tuse.holbaek.dk

Søndag d. 25. august kl. 14.00
Gavebanko i Tuse Forsamlingshus.
Arrangør: Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus og Støtteforeningen
Evt. flere oplysninger v/ Bent Andersen, tlf. 20 10 48 19

www.tuse.holbaek.dk/
Senior Idræt Tuse GF
Vi håber at alle vore medlemmer nyder sommeren og vi vil minde om, at være
opmærksom på næste Kirkeblad, som udkommer ultimo august, her bringer vi
startdatoerne for de enkelte aktiviteter, som alle ligger primo september.
God sommer - Ole Svensson/formand

Stavgængerne den 27 marts, 2019 . hvor der blev startet fra Biltema.

Tuse Aktive Center - Brugerrådets program:
Fredag d. 7. juni kl. 14.00: Bankospil
Fredag d. 14. juni kl. 14.00: Sundheds cafe med Hanne Tonsgaard
Fredag d. 21. juni kl. 17.00: Sommerfest, se opslag senere på centeret
Flere oplysninger ved Tuse Brugerråd,
formand Anna Margrethe Christensen tlf. 51 30 55 89
Brugerrådet har ferie i juli og august

På Tuse Aktive Center - Tuse Byvej 24, tilbydes følgende aktiviteter:
Billard, bowls, strikke / hyggecafe, krolf / curling, gåture, gymnastik, knipling,
gudstjeneste, fælles morgenbord x 1 ugentlig, Tai Chi og Zumba.
Et aktivt brugerråd arrangerer forskellige udflugter, fester og hyggefredage.
Læs mere på: https://holbaek.dk/borger/ældre-og-pensionister/aktiviteter-ogsamvaer/det-aktive-center-tuse
Flere oplysninger ved
Aktivitetsvejleder Christa Thede Dreyer
Tlf. 72 36 53 34 eller Mail: chdre@holb.dk
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Opslagstavlen

Tuse Idræts og Bevægelsespark
Etape 1 af Tuse Idræts og Bevægelsespark stod færdig efteråret 2018
og blev indviet i forbindelse med skolernes motionsdag den 12. oktober.
Etape 2 af Tuse Idræts og Bevægelsespark bliver færdig forår 2019, her
er anlægsgartner Niels Pedersen ved at opsætte de sidste bænke.

.

Tuse IF, halbestyrelse og skole har i fælleskab udarbejdet en plan for
udbygning af Tuse Idræts og Bevægelsespark, med i arbejdsgruppen
er blandt andre, Jess Jehl, Klaus Larsen, Anders Bo Hansen.
Området er tænkt, at skulle tilgodese følgende brugere:
1. Borgere i nærmiljøet, der frit skal kunne benytte de udendørs
aktivitetsmuligheder, som faciliteterne omkring hallen indbyder til.
2. Foreninger, der er tilknyttet Tuse, skal have optimeret og udbygget
deres faciliteter
3. Skoleeleverne i Tuse skal kunne benytte faciliteterne i skoletiden,
så sunde motionsvaner understøttes af et attraktivt miljø
Projektet støttes af: Lokale og anlægsfonden, Spar Nord Fonden, DGI,
Tuse Skole, Tuse Lokalforum, Tuse Idrætscenter og Holbæk Kommune

Lidt fra Lokalhistorisk Forening

Der var stort fremmøde til generalforsamlingen i Tuse Forsamlingshus,
Mogens Nielsen viste en spændende film om Holbæk fra 1936.
Lørdag d. 21 sept. besøger vi Lokalhistorisk Forening Jernløse, som
har til huse på Mejerigården i Undløse. Formanden, Inge Sejrgaard
vil fortælle om Åmosen og tørvegravningen fra 1940 til 1960.
Onsdag d. 20 nov. i Tuse Forsamlingshus, historiker Niels Larsen
vil fortælle om:
”Den Danske Udvandring til Amerika i tiden 1814-1914”
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.

NÆSTE FORENINGSNYT: sept. - okt. - nov. måned 2019, stof sendes
senest tirsdag 5. juli til Hanne Brandenburg: hanne-holbaek@hotmail.com
Redaktion: Lokalhistorisk Forening. Kontakt: formd. Ole Svensson
tlf. 22 34 49 70 eller næstformd. Mogens Nielsen tlf. 31 17 50 78

”Opslagstavlen” kan bruges til forskellige nyheder og informationer af
almen interesse fra foreningerne i Tuse lokalområde.

