
HISTORIEN OM SPEJDERNE I BUTTERUP-TUSE 
De grønne spejdere. KFUM og K. 

Tuse bjerg Gruppe 
 

                                  
 

Spejderbevægelsen blev startet i England i 1907 af Robert Baden-Powell og var kun for drenge i 
begyndelsen. I 1910 var det også for piger. KFUM-spejderne i Danmark blev stiftet i 1910. 

 
I efteråret 1966 havde den nye sognepræst Erling Jensen indledende samtaler med bl.a. familien 
Samuel Hansen. Der blev indkaldt til møde sidst på efteråret. Her havde vi besøg 1. gang af 
spejdersekretær Kurt Hansen, Roskilde. Dette møde resulterede i en beslutning om at forsøge at 
starte et spejderarbejde for Butterup-Tuse sogne. 
I januar 1967 blev der indbudt til indledende møder med ledertræning ved Kurt Jensen.  I 1967 
blev den endelige beslutning truffet om at starte. Gruppebestyrelse og lederstab udpegedes. 
25. januar 1967 fik vi besked om at korpsets hovedbestyrelse havde godkendt Gruppen. 
Første stab blev: 
Grupperådsformand:  Gunnar Larsen, Lærkevej 19, Allerup 
Gruppekasserer:  Rs. Møller Andersen, Tuse 
Gruppefører/leder:  Samuel Hansen. Hyldagergaard, Tuse 
Tropfører/leder:  Poul Westrup. Risvænget 1, Tuse 
Tropassistent:  Poul Teisen, Severinsminde 
         Erling Jensen, Butterup 
Flokleder:          Viola Westrup, Risvænget 1, Tuse (Akela) 
Flokassistent:          Karen Hansen, Hyldagergaard, Tuse 
                             Ruth Larsen, Lærkevej 19, Allerup 
 
I foråret 1967 begyndte det egentlige arbejde med at indbyde store drenge til tropmøder og de 
mindre drenge, ulvene, til flokmøder. Spejderfanen fik man via Danmarkssamfundet 15. juni 1969. 
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Side 2 

 
Mødested 
Møderne holdtes i begyndelsen i konfirmandstuen i præstegården. 
 

Senere holdtes møder i et hus stillet til rådighed af Poul 
Teisen, Severinsminde, på Tuse Bjerg, deraf navnet, 
som spejderne siden hen har holdt fast ved, selv om det 
kun var kort tid spejderne havde til huse dér. Huset blev 
sat i stand af forældreforeningen, med midler indkommet 
ved et loppemarked, der gav 4000 kr. Holdt hos Samuel 
Hansen, Hyldagergård, den 11. august 1967. 
Da der var langt at køre, især på mørke aftener, var det 
uforsvarligt at bibeholde dette sted. Det lå langt ude på 
åbent land, der var ingen strøm. Vi brugte gasblus og 
kakkelovn – det var upraktisk – derfor flyttede man 
senere til Tuse Skole. 

 
Etablering af egen spejderhytte 

 
Begyndt tegninger og byggetilladelse 1971. Grund blev købt (forholdsvis billigt) af Gdr. Villum 
Jensen. 
Tegninger til spejderhytten blev tegnet af Tømrermester Frede Sørensen, Tuse. 
Materialer leveret via Frede Sørensen, der også førte tilsyn med byggeriet. 
Arbejdskraft: Mange forældre og større børn hjalp til med, hvor man nu kunne.  
”Præster og degne – husmænd og bønder” vi var alle i samme båd. 
 Også folk, der ikke var med i spejderarbejdet deltog. Nævnes bør Arne Pedel, Tuse skole og 
elektriker Nielsen, Tuse. 
  
Rejsegilde 29. juli 1973. 
Byggeriet blev finansieret - dels med tilskud fra tipsmidlerne - dels ved 30-årige lån. 
Momsen blev tilbagebetalt. 
Spejderhytten blev indviet ved en fest 6. april 1974, ved borgmester Arnold Sørensen Holbæk 
kommune. 
 
Sognepræst Erling Jensen læste et digt på husets vegne: ”Her står jeg, brug mig.” 
 
 

 
Spejderhytten på Butterup Byvej 17  
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KFUK- spejderne: 
 

Startede 1968. 
Grupperådsformand: Alfred Nielsen, Risvænget, Tuse.  
 
Ledere: 
Lisbeth Haagensen, Lærkevej, Allerup 
Bitten Sørensen, Tuse 
Hanne Forchhammer, Butterup 
Gudrun Christensen, Tuse Skole 
Else Stausholm Jensen, Butterup 
Lis Steen, Tuse 
 
Sted for Spejdermøder 
Præstegården og Tuse Skole. Fra 1974 i Spejderhytten sammen med KFUM spejderne. 
 

KFUM og K samlet gruppe 
Fra starten i 1967/68 og mange år frem kørte de to spejdergrupper hver for sig, med egne 
grupperåd, gruppekasse og egen ledelse - dog i samme spejderhus. 
Men efterhånden blev der arbejdet integreret som een gruppe og det endte med en 
sammensmeltning. 

 
Spejdernes avisindsamling 

Lige fra starten i 1967 blev det klart, at der måtte skaffes penge til spejderarbejdet ud over dem, 
som man fik fra kommunen. Dette blev mere påtrængende efter, at der opstod ønske om egen 
spejderhytte.  
Graver Sigurd Hansen, Butterup tog initiativ til at oprette en slags forældreforening som bl.a. 
samlede gamle aviser og ugeblade (senere også flasker). I starten blev dette avispapir sejlet til 
Østen, hvor det blev brugt til jorddække imod solen. Senere opstod genbrugsindustrien, hvor man 
genbrugte aviser og flasker herhjemme. 
Spejderne omdelte også Kirkebladet i nogle år. 
 
Forældrene hjalp også til med vedligeholdelse af spejderhytten - både ude og inde – ligesom de 
var behjælpelige ved kørsel til de forskellige arrangementer, som spejderne deltog i. Forældrene 
bistod også ved loppemarkeder. 
Uden forældrenes store hjælp og opbakning kan spejderarbejdet slet ikke fungere. 
De seneste 30-35 år har Tove og Torben Knudsen stået i spidsen for dette arbejde som har 
involveret mange forældre.  
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Side 4 

Lejrliv 
 

Landslejre holdes hvert 5. år. 
Tuse Bjerg spejderne har deltaget i samtlige landslejre siden oprettelsen. Antal deltagere fra 
Butterup har været svigende - fra få til mange. 
Første landslejr de deltog i var 1970 i Holstebro. 
 
Senere landslejre: Møllelejren 1975 - Langeskov 1980 - Frederikshavn 1985 - Holbæk 1990 -  
Sønderborg 1995 - Randers 2000 - Skive 2010. 
 

   
 
                         Billeder fra Landslejren år 2000 i Randers. Det var vist en våd omgang! 
 

 
Sommerlejre: Troppen  
Første tropslejr 1967 i Bognæsskoven 
 
Sommerlejre: Flokken  
Første sommerlejr i Vrøj ved Kalundborg. 

 
 

Spejderlivet i 2014 
Spejderne mødes hver uge i spejderhytten Butterup Byvej 17, Butterup. 
Der er 3 grupper:  
 
Bævere/ulveunger (8-10 år) gruppeleder er Helle Simonsen, hjælpeleder Nichlas  
 
Juniorer (10-12 år) gruppeleder Amalie, hjælpeleder Benjamin 
 
Seniorer (13-16 år) gruppeleder Bjarne, hjælpeleder Gitte 
 
Der har gennem årene været skiftende ledere bl.a. følgende: 
Johnny (graver i Butterup), Henning Lysholm Christensen, Anders Knudsen, Lene Knudsen, Marie 
Østerholt, Jeannie Andersen, Jesper Kruse Østerholt, Josefine Fongyllen, Rene Thomsen, Thilde 
Iversen, Ann-Sofie Rinken, Asger Pedersen, Nadia og Jeanette. 
 
Det er gået op og ned med tilslutningen til spejderarbejdet og det er en stor udfordring at holde på 
de store spejdere. Der er nemlig mange andre fritidsinteresser og tilbud til unge mennesker i dag. 
Der arrangeres derfor overnatninger, hvor spejderne må have en kammerat med, ligesom der 
arrangeres ture både herhjemme og i udlandet. 
 
 

 
 



Side 5 
 
Den største tur var i 2006 som gik til Frankrig, hvor vi besøgte vores venskabsgruppe i San’contan. 
Det var en meget varm tur, men en kanonoplevelse. 

 

                 
 
Et år kan se sådan ud: 
Januar: Sæsonstart 
Februar: Kammeratskabs-weekend 
Marts: Overnatning udendørs 
April: Distrikts-turnering 
Maj: Klargøring til sommerlejr 
Juni-juli: Sommerlejr 
August: Sæsonstart 
September: Overnatning 
Oktober: Overnatning 
November: Overnatning 
December: Lucia optog på Tuse Ældrecenter 
 

 
 
               Et af årets højdepunkter er kammeratskabs-weekend på Egebjerg Skole. Her mødes spejdere fra  
               hele Odsherred.  Disse billeder er fra februar 2013. 

Vores franske venner besøgte os i 2005. 
Her serveres flæskesteg, som var meget populært. 
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Spejderliv 

 
At være spejder er meget mere end bare et ugentlig møde af nogen timers varighed. 
For mange går spejderlivet hen og bliver en livsstil, som man aldrig vil slippe igen. 
 
Spejder er  

- når du ligger i teltet og et græsstrå kilder dig i næsen 
- duften af bål 
- venskab 
- natur 
- gør det selv 
- den grønne uniform 
- mærker 

 
 

 

  
                                                                 
 

 

En spejder arbejder sammen med sin patrulje, lærer 
hinanden at kende, griner, støtter hinanden. 
Når du er på kursus, løb eller lejr møder du spejdere 
fra hele verden. 
 
Spejderne lærer førstehjælp, at binde knob, at 
synge og lege, de tænder bål, bager snobrød og 
skumfiduser. 

 
Billedet til venstre er eksempler på forskellige knob 
og nedenfor ses forskellige spejderaktiviteter. 
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Økonomi 
Spejderne betaler et årligt kontingent og desuden betales for ture, lejrophold m.v. 
Derudover må spejderne klare sig selv økonomisk og er derfor meget afhængig af fonde og 
sponsorer. Der ydes ikke kommunalt tilskud. 
 

   
 
Denne check lunede gevaldigt og blev bl.a. brugt til et nyt køkken i spejderhytten. 
T-shirten med logo er sponseret af Tuse Brugs og Sportigan. 
 
 

 
Spejderne underholder på Tuse Ældrecenter 

 
 

 
 

Kilder: 
Oplysninger fra Helle Simonsen og Tove og Torben Knudsen. 
Fotos af Spejderhytten, ”Tuse Bjerg huset”, diverse plakater, billeder og interiør fra Spejderhytten samt 
spejderne på Tuse Ældrecenter er taget af Erling Knudsen. 
Øvrige billeder venligst udlånt af Helle Simonsen. 
Historien skrevet af Erling Jensen og Erling Knudsen. Marts 2014 
 


