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Arkivernes dag den, 9. November 2019 

Vi havde en fin dag med et fremmøde på ca. 25 og Nordvestnyt, mødte op 

og lavede en helside om dagen og foreningen. Der var kaffe og 

”Raadhuspandekager” til alle. Vi fik også indviet vort nye navn 

Raadhuskælderen, som er navnet på vort arkiv fremover. Det er fordi det var 

kommunekontor indtil kommune sammenlægningen den, 1. april 1970. 

Den danske udvandring til Amerika 1814-1914 den, 20. Nov. 2019 

Niels Larsen, berettede om ud og indvandring af rigtig mange mennesker i denne 
periode. 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. En rigtig fin aften med 40 deltagere. Tak til Niels 

Filmaften torsdag den, 6. februar 2020 kl. 19 i Tuse Aktiv Center 
Vi viser små uddrag af historier, sange eller vittigheder fortalt på dialekt 

sprogene. Her er ingen undertekster. Historierne vises i den orden, som de fremmødte ønsker at se. 
Filmaften torsdag den, 5. marts 2020 kl. 19 i Tuse Aktiv Center 

Vor sidste filmaften i denne vinter, finder vi de gamle Gunnar Hermansen film frem, der går næsten helt tilbage til 
midten af det sidste århundrede. Vi vælger de film, der er flest der ønsker. Disse film var en stor del af baggrunden 
for dannelsen af vores Lokal Historiske Forening. Samtidig vil vi benytte denne aften, til at fremlægge forslag om evt. 
film til næste sæson. Der er ikke tilmelding. Der serveres kaffe. 

Generalforsamling tirsdag den, 31. marts 2020 kl. 19 i Tuse Forsamlingshus 
Generalforsamling i.h.t. vedtægter. Efter denne  kan vi glæde os til, at høre den Tuse fødte 
Carsten U. Larsen, Folketingets direktør, der gør os klogere på ”Borgens” Administration, og 
hvordan han sammen med 400 medarbejdere får hele det bagvedliggende maskine til at køre, 
så de folkevalgte kan løfte deres parlamentariske opgaver. Carsten U. Larsen er direktør i 
Folketingets administration, som er en af de mere ukendte organisationer i det offentlige. 
Folketinget kender alle, nok mest i form af de 179 demokratisk valgte medlemmer. Og mange er 
formentlig også klar over, at de folkevalgte politikere også har et bagland, faktisk flere hundrede 
mennesker bare på Christiansborg, som er med til at udtænke de politiske kugler. Men selve 
administrationen af folketinget er ikke rigtig kendt i offentligheden. Vi kommer også ind på 

folketingsmedlemmernes hverdag og forhold, historien om bygningen Christiansborg og dens forgængere, sikkerhed, 
ledelse af et politisk hus, fremtidens udfordringer – meget andet. Sidst men ikke mindst, vil der være lejlighed til 
spørgsmål og dialog om denne helt specielle arbejdsplads. Der serveres kaffe og kage. 
Tilmelding til Ole Svensson senest den, 23. Marts 2020 på mail.: ole@aosvensson.dk eller 22 34 49 70 
Alle er velkomne. Ikke medlemmer betaler kr. 65,- på dagen.  

Besøg på Vognserup gods, onsdag den, 9. September 2020 kl. 14-16 
Vi har fået en aftale med Godsejer Hans Christian Teisen om, at se og høre om 
Godset, der  kan føres tilbage til år 1330. Godsets gamle lade, som er importeret fra 
Norge i 1770 og været benyttet til kornmagasin i mange år, er forvandlet til et stort 
festlokale 60 meter langt og 12 meter til kip. Samtidigt giver det nye vindue i taget et 
fantastisk lysindfald. Det giver alt sammen en WOW effekt, at se den store samlede 
trækonstruktion.  Tilmelding til turen til Ole Svensson mail.: ole@aosvensson.dk eller 
mobil 22 34 49 70 senest den, 2. September 2020 

Alle er velkomne. Såfremt nogle ønsker kørelejlighed, så sig det ved tilmeldingen. Vi mødes ved Godset, som er 
Vognserup 3, 4420 Regstrup kl. 13.55 

Arkivernes dag den, 14. November 2020 kl. 14-17 Leif Jensen Tuse vil udstille 379 stk. samlealbum. Nærmere info 
kommer i  august  info. 

Vi forventer også til November at få et foredrag om 2 der cyklede fra St. Merløse til Jerusalem.       Bestyrelsen
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