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Tage Larsen flyttede til Tuseområdet 

efter at være blevet tømreruddannet på  

Ringstedegnen. 

På bygmesterskolen i Holbæk mødte 

han Aase.  

De giftede sig og bosatte sig så i Tuse. 

Åse døde for en del år siden. 

I mange år har han arbejdet som tømrer 

hos forskellige firmaer her på egnen. 

Vi har et foto fra 1960 af deltagerne i en 

dilettant. Hvem er med der: Tage Larsen, 

og der er flere, som vi også kender fra 

lokalområdet - se navneoversigten.  

Arno Rasmussen, som i mange år har 

arbejdet sammen med ham, fortæller 

blandt andet, at det var Tage, der kunne 

tegne og opbygge komplicerede 

trappekonstruktioner, så han bl. a. måtte 

klare det i København og ved renoveringen 

af Eriksholm. Det arbejdede han med ved 

siden af en masse andre byggerier. 

I mange år har han spillet håndbold i Tuse. 

Det gør han vistnok ikke mere!!  Men det 

var ham, der ledede tømrerarbejdet, da vi i 

Tuse IF udbyggede vores teltkonstruktion       

med et flytbart og fleksibelt trægulv.  

Han og familien var værtspar i Tuse Forsamlingshus fra 1956-62, og som nævnt var han meget 

aktiv håndboldspiller både som målmand og markspiller. Han mødes stadig tit med andre af 

veteranerne til fællesspisning: Rita og Carlo, Nanna og Ole.  

Han har i mange år lavet sange til mange forskellige fester og arrangementer. 

 De senere år er det også blevet til optræden i Tuserevyen med bl.a. sangen på side 1: Da "Hans 

Pæsen" kom til Tuse. Han har selv skrevet og tegnet sangen og altså også sunget den. Han er 

også blevet kendt for sine evner som tegner. Vi har brugt hans tegning af Løvenborg Slot, men 

mange 

andre 

tegninger 

har vi set 

fra hans 

hånd.                          
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I Tuse Forsamlingshus hænger der bl.a. et par af hans værker, som oftest med baggrund i fotos, 

som han har været rigtig dygtig til at eftertegne. Også hos private har jeg set hans flotte 

tegninger. 

Som nævnt har han i mange år været med i senioridrættens lederkreds. Han var faktisk en af 

igangsætterne sammen med Edith Andersen, der i en menneskealder har været gymnastikleder 

i Tuse - og stadig er det. 

Sammen har disse to fået gang i 

mange aktiviteter og formået at knytte 

andre ledere til sig, så senioridrætten 

nu næsten er en selvstændig forening 

med tilknytning til Tuses gymnastik-

afdeling. 

Det følgende er en række af de 

aktiviteter, som Tage og Edith har 

fået rigtig god gang i til glæde for 

mange af os andre i lokalområdet. 

Udgangspunktet var gymnastikholdene i forsamlingshuset: Tirsdag formiddag for de lidt yngre af 

damerne blandt seniorerne. Tirsdag eftermiddag er træningen for de lidt ældre af begge køn. 

Sidstnævnte hold ledes stadig af Edith Andersen, formiddagsholdes ledes nu af Stine Hummel-

mose. For nogle år siden var det også Edith, der var leder for det hold. Tage er stadig med på 

eftermiddagsholdet. På fotoet 

sidder han tæt på i højre side. 

Edith leder holdet fra rækken 

bagved længst til venstre i 

billedet. 

I slutningen af 90`erne fik Tage 

begyndt med et hold bueskytter. Først blot udendørs, så i hallens 

gymnastiksal og nu i forsamlingshusets sal eller have. Tage har 

selv bygget de fleste af buerne; han er stadig med, men har fået Poul Arne Jakobsen til at stå 

for det organisatoriske og Ole Juul som skydeleder.                                                 

På fotoet ses en del af bueskytterne.              Fra venstre er det Holger Nielsen - Bent Andersen - 

Anette Glyssing - Ole Juel - Tage Larsen - Poul Erik Rasmussen - Vagn Justesen - Bent Hansen 

- Inger Olsen - Poul Arne Jakobsen - Poul Erik Pedersen - Kurt Nielsen og Børge Christensen. 
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På petanque-banerne ved Tusehallen øves der hver onsdag 

eftermiddag. Det er også Tages fortjeneste, at det kom i gang. 

I dårligt vejr kan man spille i den overdækkede telthal. 

Tage og Olga følger kuglerne 

 

 

 

  

På gode dage kommer der 

mere end 20 deltagere. 

Edith er også med til at 

organisere træningen og 

turneringskampene. 

 

 

På billedet instruerer han en 

række kendte senioridrætsfolk fra området. Fotoet er fra ca. 2001. 

Onsdag formiddag er der stavgang for ca. 20 deltagere. Startstedet flyttes hver uge til et nyt sted 

i lokalområdet. Det har nu i nogle år været Bent Mosberg, der lægger programmet og styrer 

denne aktivitet, men det var også Tage, der fik holdet i gang. 

Torsdag formiddag er der en flok senioridrætsudøvere, der mødes i bowlinghallen i Holbæk. 

Tage er stadig med, men Niels Madsen har nu taget rorpinden på holdet. 

                   En torsdag om måneden er der et Lanciershold   

under Ediths ledelse i gang i salen i 

forsamlingshuset. Her er Tage minsandten også 

med en gang imellem. 

Senioridrætscenter Tuse.          

Ledergruppen er en selvstyrende gruppe af 

ledere, som samler trådene, laver fælles 

arrangementer og tilrettelægger det samlede 

program. Det er også denne gruppe, der er med i 

den årlige udflugt nogle dage til udflugtsmål i 

Tyskland/ Østrig. Kirsten Johansen er den 

regnskabsansvarlige i senioridrætsafdelingen.    
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Her ses et rejsebillede fra en af turene til Tyskland med senioridrætten. Tage ses længst til 

venstre i den nærmest stående række. Edith Andersen og Lena fra Svinninge sidder foran. 

I Tuse har Tage sat sig et tydeligt spor efter sig. Han er stadig med i senioridrættens lederkreds 

og i Tuserevyen, selv om han er rundet de 83.     Sådan skal det gøres!!!                                 

Tage er jo med her, og æblerne falder ikke langt fra stammen. 

Sønnen Per flyttede til Hørve og startede en petanqueforening der. Den anden søn, Klaus er 

rigtig godt kendt i hele 

Tuseområdet, for han har i 

mange år været formand for 

fodboldafdelingen og ligeledes i 

mange år været den drivende 

kraft i arbejdet med at drive og 

udbygge Tusehallen.      

Tages børnebørn og svigerdatter 

er aktive idrætsfolk ligesom 

andre i familien. 

            

  

 Fra Tuse revyen (2013) ses Tage længst til høje bagved. 

Revyens "tovholder" Bent Andersen ses forrest til venstre.    

 



6 
 

  

 

 

 

 

Her ses Tages og Aases søn Klaus Larsen ved Idrætshuset og en oversigt over 

hallens personale marts 2014.  

Det ses her, at Tage har sørget for, at familien stadig er aktiv i Tuses idræt. 

Man kan i hvert fald sige, at Tuses Tage tegner linjerne for fremtiden i Tuse. 

Det skal vi bare være glade for.  

Godt gået, Tage!!! 

Kilder. 

Materialet er fremkommet efter samtaler med mange af personerne i beretningen. 

Edith Andersen har overladt mig en del materiale fra en gymnastikjubilæumsbrochure. 

Jens Erik Nielsen har ydet teknisk og redaktionel bistand. 

Fotografierne er mest taget af undertegnede 

 

Mogens Nielsen.     Marts 2014 


