Foreningsnyt juni, juli og august 2020
Søndag den 30. 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
Onsdag den 9. september kl. 14-16
Besøg på Vognserup Gods
Arrangør: Butterup-Tuse Lokalhistoriske Forening
Godsejer Hans Christian Teisen viser rundt og
fortæller om godset, der kan føres tilbage til 1330.
Den gamle lade, importeret fra Norge i 1770 og
benyttet til kornmagasin i mange år, er forvandlet
til et stort festlokale 60 m langt og 12 m til kip.
Fra det nye vindue i taget er et fantastisk lysindfald.
Det giver alt sammen et WOW effekt, at se den store samlede trækonstruktion.
Alle er velkomne.
Der vil være kaffe og kage. Ikke medlemmer betaler 50 kr. på dagen.
Tilmelding senest den 2. september til Ole Svensson, mail.: ole@aosvensson.dk
eller mobil 22 34 49 70.
Har nogle brug for kørelejlighed, så sig det ved tilmeldingen.
Vi mødes ved Godset, Vognserup 3, 4420 Regstrup kl. 13.55

www.tuse.holbaek.dk/

Senior Idræt.
Dette skrives den 25 marts, midt i Corona krisen, da alt p.t. er lukket, kan vi
kun håbe, at der er normale tilstande til vor opstart primo september 2020.
Det var ikke en optimal afslutning på vor sæson og aflysning, af vor Forårsfest
den 28. april med landets førende visesanger Mads Westfall.
De nye opstart-datoer kommer i det nye Kirkeblad ult. august 2020.
Udvalget, Ole Svensson / formand

Tuse Aktive Center - Tuse Byvej 24
Her kan man deltage i: Billard, bowls, strikke / hyggecafe, krolf / curling,
gåture, Tai Chi, gymnastik, knipling og gudstjeneste.
Der er fælles morgenbord
den 3. torsdag i hver måned kl. 9.30.
Et aktivt brugerråd arrangerer
forskellige udflugter, fester og
hyggefredage

Aktivitetsvejleder: Tina Traborg Christensen.
Tlf. 72 36 53 34.eller tincr@holb.dk
Læs mere på: https://holbaek.dk/borger/ældre-og-pensionister/aktiviteter-ogsamvaer/det-aktive-center-tuse

Brugerrådets program:
Fredag d. 5 juni kl. 14.00 Banko.
Fredag d. 19 juni kl. 17.00 Midsommerfest.
I juli - august måned:
Brugerrådet overvejer, om de måske kan arrangere en udflugt, så derfor
hold øje med opslagstavlen på Tuse Aktive Center
eller ring til Anna Margrethe på tlf. 59 43 54 35.

Foreningsnyt

Opslagstavlen

Tuse Idræts og Bevægelsespark:
Etape 1 blev indviet i forbindelse med skolernes motionsdag i 2018.
Tuse IF, halbestyrelse og skole har i fællesskab udarbejdet en plan for
udbygning af Tuse Idræts og Bevægelsespark, med i arbejdsgruppen
er blandt andre, Jess Jehl, Klaus Larsen, Anders Bo Hansen.
Projektet støttes af: Lokale og anlægsfonden, Spar Nord Fonden, DGI,
Tuse Skole, Tuse Lokalforum, Tuse Idrætscenter og Holbæk Kommune
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

Siden indvielsen i 2018 er der blevet trådt mange skridt af motionsglade
Tuse borgere på stierne ved Tuse Idræts og Bevægelsespark.
Rundt i området er opstillet bænke, hvorfra man kan nyde udsigten.
På et oversigtskort ved Tusestierne kan man se de forskellige muligheder
for gå-, løbe- og cykeltur. Der er også opmålt forslag til tre forskellige ruter.

Nye forpagtere i Tuse Forsamlingshus.
Pr. 1. juni 2020 overtager
Pia og Camilla fra Route 155
forpagtningen af det snart 100 år
gamle selvejende hus.
Alle aktiviteter fra Route 155
flyttes til forsamlingshuset på
adressen Tuse Byvej 96.
Vi glæder os til at byde Pia og Camilla velkommen indenfor
bygrænsen i Tuse, og de er allerede nu klar til at tage mod
henvendelser om arrangementer på tlf. 27 62 53 53
Forsamlingshusets aktiviteter med bankospil og senioridræt
starter som sædvanlig igen efter sommerferien.
Mvh. Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus

Ny opslagstavle
Lokalhistorisk Forening har fået
opsat en opslagstavle til venstre
for nedgangen til vort arkiv, som vi
har døbt Raadhuskælderen
Her fremgår de aktiviteter der er
og oversigt over bestyrelsen m.m.
Vor adresse er.: Tuse Aktive Center, Tuse Byvej 24, 4300 Holbæk

NÆSTE FORENINGSNYT september- oktober - november 2020
Stof sendes senest 22 juni 2020 til:
Hanne Brandenburg: hanne-holbaek@hotmail.com
Redaktion: Lokalhistorisk Forening. Kontakt: formand. Ole Svensson
tlf. 22 34 49 70 eller næstformand. Mogens Nielsen tlf. 31 17 50 78
”Opslagstavlen” kan bruges til forskellige nyheder og informationer af
almen interesse fra foreningerne i Tuse lokalområde.

