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Fra mødet med Michael Suhr den, 20/9-17 

Michael berettede om hans bosted i 

Gislinge ”Suhrs Udvikling & Botræning” og 

om hans opvækst i Tuse. Michael gav os en 

spændende indsigt i unge mennesker der 

er kommet på kant med tilværelse og 

hvordan stofferne påvirker ens udvikling. 

Michael brugte mange eksempler om  

opvækst i et lokalt samfund, som Tuse, 

hvor mange er med til at gribe ind i tide.. 

Arkivernes dag den, 11. november 2017 fra kl 14 til kl. 16 

Der vil være åbent hus i vores nye lokale på Tuse Byvej 24 i Tuse. Vi serverer en kop kaffe og 

der vil være mulighed for, at bese det vi har og få en snak. Det kan jo også være, at du kan 

bidrage med noget til vore efterkommere. Alle er velkomne. 

Tag med til Brorfelde søndag den, 12. november 2017 fra kl. 13til 16 

Vi mødes på Tuse Byvej 24 kl. 13. Såfremt at 

der er nogen der gerne vil afhentes hjemme 

eller køre med fra Tuse, så sig det ved 

tilmeldingen. Vi får en rundvisning kl. 14, 

hvor vi får historien om observatoriet, hvor 

fortællingen om astronomien, naturen og 

geologien er flettet ind i en samlet pakke. 

Rundvisningen går også til Danmarks største 

Stjernekamera, Schmidt-teleskobet. Vi 

slutter med kaffe og kage. Pris 100,- kr. 

Tilmelding t/Ole Svensson mail. olesvensson@allerupnet.dk ell . 223449 70 senest 8/11-17 

Den, 8. februar 2018  har vi 10 års jubilæum med åbent hus kl. 14-16. 

Dagen er ikke helt fastlagt, men der vil være kaffe og lagkage med Gunnar Hermansens film. 

Efterlysning af gamle Tuse-Nyt   Til vort arkiv mangler vi flg. Numre.: 

Marts 1971 – aug. 1972 – marts 1973 – aug. 1974 – aug. 1977 og 9. årg nr 8 – 10. årg. Nr 2 – 

21. årg. Nr 4 – 22. årg. Nr 2 – 25. årg. nr 6 – 29. årg. Nr 4 – 30. årg. Nr 1 og 2 – 32. årg nr 1, 2 

og 3.  Såfremt  nogle kan hjælpe med de manglende nr., så tag fat i en fra bestyrelsen. 

mailto:olesvensson@allerupnet.dk


 

 


