
Lokal Historisk Forening 
For Butterup og Tuse sogne. www.tuse.holbaek.dk Okt. 2022 

 

NYT – NYT   VORE 5. MAPPER ER PÅ NETTET. 
Det er helt fantastisk det arbejde der er lavet af Lillian Bagge, 
Erling Knudsen og Mogens Nielsen. Alle vore 5 mapper er 
kommet på nettet og det må alle gerne bringe videre til børn, 
børnebørn og venner.  Det kan ses på www.tuse.holbaek.dk  
Fortvivl ikke, vi vil fortsat lave det på en papirudgave, som vi 
altid har gjort. Til dem som er tilfredse med nettet, må gerne 

sende en sms til Ole Svensson  22344970, for så kan vi trykke færre. (foto fra Fjordparken) 

 

BESØG PÅ EGHOLM MUSEUM 
Lørdag den 29. Oktober 2022 afgang fra Tuse kl. 12.15 
Egholm har en fantastisk udstilling med rigtig meget fra 2. 
Verdenskrig. De har også udstillinger om Grønland, 
modstandsbevægelsen, Jagt, Africa, og Western. Som de skriver, 

er det – En Kanon Oplevelse – Der er kaffe og kage under et 

Draken fly. Der er samlet busafgang fra Aktiv Centret i Tuse kl. 12.15 Tilmelding til Ole 
Svensson mail. ole@aosvensson.dk eller mobil 22 34 49 70 gerne SMS senest 20 oktober. 
Pris 150,- kr. ikke medlemmer betaler kr. 200,-. Vi er tilbage sidst på eftermiddagen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FILM AFTENER STARTER IGEN 
Vi starter torsdag den 6. Oktober 2022 kl. 19 på Aktiv Centret. 
Det bliver med serien ”GAMLE DANMARK” med Poul 
Hammerich. Vi startede med serien i 2020, men p.g.a. 
Coronaen er det ikke blevet til så meget. Vi håber der fortsat 
er interesse for det og glæder os til at se så mange som muligt. 
Vi kører hver den 1. Torsdag i måneden frem til og med marts. 

Der er kaffe og kage. Alle er velkomne. Ikke medlemmer må melde sig ind på aftenen. 
Årskontingent kr. 75,- par kr. 100,- Der er ingen tilmelding. Mød op med godt humør. Det er 
gratis. 

 

ARKIVERNES DAG  LØRDAG D. 12. NOV.-22 
Vi har åbent arkiv fra kl. 14 til 16 På Tuse Byvej 24 indgang i 
gavlen. Se foto. Der vil være kaffe på kanden og der bliver vist 
nogle lokale film. Vi ser frem til at få en snak med både vore 
medlemmer og gerne nye medlemmer og til at vise vore 

lokaler frem. Alle er velkomne.                        Bestyrelsen 
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