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Vi er nu på vej ind i september måned, 
en stor del af året er allerede gået, vi har 
konfirmeret de unge mennesker i sognet 
og nydt ferien.

Dagene er allerede blevet mærkbart kor-
tere, og de lange sommernætters tid er 
helt forbi, vi trækker langsomt indendørs 
og ser ikke længere hinanden så ofte 
over hækken eller på vores vandringer 
i byen eller langs markerne i den milde 
sommerluft.

Men selvom sommeren er gået på hæld, 
og lyset med stigende hast bliver afløst 
af sensommerens og efterårets mørke, 
så må vi ikke glemme, at sommerens lys 
stadigvæk lever i naturen og i os men-
nesker. 

Det er ikke forsvundet, det viser sig blot 
på andre måder. 

Spørgsmålet er imidlertid, om vi kan se 
det, eller om vi forser os på det?

Sommerens lys sidder nemlig i det korn, 
der gyldent og med modne aks bliver 
høstet på markerne.

Det er i de kerner, der knuses til mel for 
derefter at blive formet til brød og bagt. 

Det flyder i de druer, som laves til vin 
og saft. 

Det lever i den frugt og i de grønsager, 
som vi enten selv plantede i vores haver, 
eller som vi nu køber i supermarkedet. 

Det er i de fregner, som turene på stran-
den gav, og i de kys, som genlyder i hjer-
ternes erindring. 

Lyset er til stede levende iblandt os - men 
ser og husker vi på det?

Glæden over sollysets gerninger i natu-
ren førte også til, at man, dengang Dan-
mark var et bondesamfund, festede over 
den veloverståede høst. 

Man holdt høstfest, som vi på lignende 
vis holder høstgudstjenester i kirkerne, 
for at glæde os over og takke for, at livets 
oprethold nu er sikret helt frem til næste 
år.

Således kan vi gå efteråret og vinteren i 
møde med ophøjet ro og fred i sjælen. 
For sommerens lys skinner stadigvæk 
som det pureste guld fra de bugnende

Lader og viktualierummets hylder.

Måske har mange af os glemt denne vis-
dom i dag, hvor alt, året rundt, kan kø-
bes friskt fra de marker der befinder sig 
under andre himmelstrøg?

Vi glemmer, at solens styrke og kraft 
giver sig til kende hver eneste gang, vi 

Sommerens lys 
- brænder fortsat
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enten spiser, drikker eller møder vores 
medmennesker. 

Ja, ikke bare i solens, men også i den 
skaberkraft, der opretholder jorden, so-
len og hele universet. 

For Guds lys er til stede med sit nærvær i 
vores dagligdag og liv. 

Og vi skal huske at dele det lys med 
hinanden særligt i den mørke tid som 
kommer - når vi ikke længere ser hinan-
den og hilser på hinanden over de blom-
strende hække eller på aftenturene i de 
lyse nætter, så skal vi huske at naboen 

stadig er der og at vi nemt kan holde liv 
i lyset ved at mødes over en kop kaffe 
og måske en rest af sommerens høst, for 
i fællesskabet med andre brænder som-
merens lys klart i mørket. 

Må det blive et efterår fyldt af lys og fæl-
lesskab for jer alle!

Pia Heegaard    
Lorentzen

Kirkebilen kører
- gratis for dig til gudstjeneste, koncert eller foredrag. Fra din dør til kirke 

eller menighedssal. Ring til Holbæk Taxa tlf. 59434343. 
Husk samtidig at bestille hjemtur. Da der ikke længere er 9 gudstjenester  
når sognets faste præster har ferie, stiller vi i stedet kirkebil til rådighed,  
så man kan deltage i gudstjenesterne i enten Udby/Hørby eller i Hagested/
Gislinge. På den måde bliver der en bedre udnyttelse af ressourcerne og menig-
heden får en fin mulighed for at opleve andre kirker og gudstjenester.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 9. oktober kl. 19.00  
i kirkehuset i Tuse.

Tirsdag d. 13. november kl. 19.00  
i Kirkehuset i Tuse.
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Det sker i dit sogn
Præsterne
Pia Heegaard Lorentzen træffes man-
dag til torsdag på tlf. 24892737 eller pr. 
mail: pihl@km.dk - Fredag er fridag.

Ønsker man at bestille dåb eller vielse, 
da ring venligst. Ved ferie henviser tele-
fonsvarer til vikarierende præst.

Lene Funder, tlf. 30352661 eller pr. 
mail: lef@km.dk - Mandag er fridag.

Lørdagsdåb
Vi tilbyder lørdagsdåb på flg.  
datoer i løbet af sommeren:
Lørdag d. 22. september kl. 11.00
Lørdag d. 17. november kl. 11.00

Fadervor og Foder
Gudstjenester for børn og deres familier.

Tirsdag d. 28 august:    
Fodspor og frikadeller.

Tirsdag d. 20 november:   
Børn og Bønnesalat.

Tirsdag d. 11 december: Gud og grød

Vi mødes hver gang kl. 17 i Butterup 
kirke og holder gudstjeneste helt på 
børnenes præmisser. Efterfølgende er 
der aftensmad i konfirmandstuen i But-
terup, lidt kreativt til børnene og kaffe/te 
til de voksne.Vi slutter kl. 19.

Det er gratis at deltage! Tilmelding 
senest lørdagen inden til sognepræst 
Pia Heegaard Lorentzen på mail: pihl@
km.dk eller tlf. eller sms: 24892737.

Lokalcentergudstjenester
Vi holder gudstjeneste i dagligstuen på       
Tuse lokalcenter på følgende dage:

Torsdag d. 20. september kl. 14.00 ved Pia.

Torsdag d. 18. oktober kl. 14.00 ved Lene.

Torsdag d. 15. november kl. 14.00 ved Pia.

Gudstjenesten varer en halv times tid og bagefter byder menighedsrådet og frivillige 
på kaffe og kage. Alle er velkomne til gudstjenesten, også selv om man ikke bor på 
Tuse lokalcenter.

Har du brug for hjælp til at komme til lokalcentergudstjeneste? Bor du på Tuse lokal-
center, og har du brug for en til at hente dig ved din gadedør og følge dig til guds-
tjeneste (og selvfølgelig også hjem igen) så ring til den præst, der har gudstjenesten 
(Lene 30352661 – Pia 24892737) så sørger vi for, at der kommer en og henter dig.
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Børne- og familiegudstjenester
Høstgudstjeneste søndag d. 16. september kl. 10.30 i Tuse kirke
Høstgudstjenesterne har ingen fast plads i kirkeårets kalender, men er mange steder 
alligevel blevet en tradition, fordi vi har brug for at udtrykke vores taknemmelighed 
og glæde over jordens mangfoldighed, og måske besinde os på vores ansvar overfor 
skaberværket. Også her i Butterup og Tuse holder vi hvert år høstgudstjenester. I år 
bliver det med traditionel høstgudstjeneste i Butterup søndag d. 9. september og en 
familiegudstjeneste søndag d. 16. september i Tuse.
Begge gudstjenester starter kl. 10.30.

BUSK-gudstjeneste søndag d. 28. oktober kl. 10.30 i Tuse Kirke
BUSK står for BØRN, UNGE, SOGN OG KIRKE og er indført af 
folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer for at sætte fo-
kus på børn og unge i kirken. I år holder vi BUSK-gudstjeneste i 
samarbejde med KFUM- spejderne i Tuse bjerg gruppe. Temaet 
er »At være tegnet i Guds hånd, og det tema er omdrejnings-
punktet for både aktiviteter, bønner, læsningen og prædiken. 
Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at deltage.

Alle Helgens gudstjenester
Søndag d. 4 november kl. 10.30 i Butterup Kirke og kl. 14.00 i Tuse Kirke
Alle helgen er en mindedag og på denne dag tænder vi lys i kirken, levende lys, 
som et tegn på det vi tror og håber. At selv om det bliver mørkt omkring os, så er der 
noget der kan gennembryde sorgens mørke og lyse op og varme og glæde. Vi tror 
og håber, at vores kære ikke er overladt til sig selv i døden, men at Gud er med dem 
og tager vare på dem og på os alle. For Jesus siger »Jeg er verdens lys. Den der følger 
mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys«. 
Ved denne gudstjeneste mindes vi de mennesker, som vi har mistet fra sognet siden 
sidste Allehelgen, det gør vi ved at nævne dem alle ved navn, samt ved bøn og 
stilhed. Igen i år er det også muligt at få nævnt navet på kære man har mistet for 
længere tid siden, ønsker du det, skal du henvende sig til præsten nogle minutter før 
gudstjenestens begyndelse og så vil også disse navne blive læst højt.
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Konfirmationer
Man skal nu indskrive til 
konfirmationsforberedelse 
og konfirmation i Butterup 
og Tuse sogn via kirkens 

hjemmeside www.tusekirke.dk - 
Når man indskriver et ungt menneske til 
konfirmation, reserverer man samtidigt 
en plads ved den ønskede konfirmation, 
og dermed kan konfirmanderne og deres 
familier komme tidligere i gang med, at 
planlægge den store dag. Der bliver åb-
net for den elektroniske indskrivning til 
konfirmationerne i 2020 d. 24. septem-
ber kl. 10.00. 
I 2020 er der konfirmationer: 
8. maj kl. 10 og 12 i Butterup Kirke.
9. maj kl. 10 og 12 i Tuse Kirke.
10. maj kl. 10.30 i Tuse Kirke.
16. maj kl. 10 og 12 i Tuse Kirke.
Den elektroniske indskrivning til konfir-
mationerne i 2019 er blevet lukket og 
derfor skal man kontakte sognepræst Pia 

H. Lorentzen, hvis man har brug for at 
indskrive et ungt menneske til konfirma-
tion og konfirmationsforberedelse.
I 2019 er der konfirmationer:
11. maj i Tuse Kirke.
17. maj i Butterup Kirke.
18. maj i Tuse Kirke.
19. maj i Tuse Kirke.

Konfirmationsforberedelsen for skole-
året 2018/19 begynder med kirkeløb for 
konfirmanderne d. 9. september kl. 14 i 
Butterup Kirke.
Der er efterfølgende informationsmøde 
for konfirmanderne og deres forældre i 
Butterup Kirke, det er kl. 15.30.
Alle der er indskrevet til konfirmations-
forberedelse i året 18/19 har fået mail 
tilsendt direkte, hvis du af en eller anden 
grund ikke har modtaget denne mail så 
kontakt en af præsterne.

Meditationsgudstjenester    
over Kristuskransen      
i Butterup Kirke
Aftensgudstjenester med meditation, 
lystænding og muligheden for en stille 
stund. 
Kristuskransen kan være en hånds-
rækning til bøn, livsmod, ansvar og 
kærlighed. Kristuskransen er en krans 
af perler, hvor hver enkelt perle kan ses 
som et billede på noget, der er stort og 
dyrebart og helligt for os som menne-
sker.

Alle deltagere får   
udleveret en Kristuskrans og der kræves 
ingen forhåndsviden, alle er velkomne 
og deltagelsen er gratis!
Der vil være kaffe og the i våbenhuset 
bagefter til dem der ønsker det.
Datoerne er følgende: 6. september, 
11. oktober og 1. november, alle gan-
gene er det kl. 20.00 i Butterup Kirke.
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Minikonfirmander
Alle børn på 3. klassetrin inviteres til at 
blive minikonfirmand ved Butterup-Tuse 
Kirker. Undervisningen foregår i Kirke-
huset ved Tuse Kirke.
Som minikonfirmand får børnene mulig-
hed for at lære mere om kristendom og 
kirke og blive fortrolige med kirken, og 
det der sker i kirken. Så vi skal på opda-
gelse i kirken og på kirkegården. Snakke 
med præsterne, afprøve orgelet med or-
ganisten, udforske kirkegården sammen 
med graveren og meget meget mere. Der 
lægges stor vægt på oplevelse, kreative 
aktiviteter, leg, drama, sang og fortællin-
ger frem for traditionel undervisning.
I år deles minikonfirmanderne i et pige-
hold og et rent drengehold. Pigeholdet 
starter efter efterårsferien med afslutning 

tirsdag den 11. de-
cember i forbindel-
se med »Fadervor og 
Foder«.  Drengeholdet begynder 
i slutningen af februar og afsluttes Pal-
mesøndag den 14. april. 7 eftermiddage, 
hvor vi henter børnene umiddelbart ef-
ter skoletid og herefter går samlet til Tuse 
Kirke. Efter en lang skoledag er der også 
brug for optankning. Vi sørger selvfølge-
lig for lidt mad og drikke.
I oktober/februar vil jeg besøge 3. klas-
serne og snakke med dem om mini-
konfirmand-eftermiddagene. Børnene 
får ved samme lejlighed en invitation/
tilmelding samt en grundig forældrein-
formation med hjem. På gensyn!

Gitte Bruhn, sognemedhjælper 

Piger okt. 2018
Drenge feb. 2019

Babysalmesang i Tuse Kirke
Vi har nu haft babysalmesang i Tuse kir-
ke siden januar sidste år, og vi har op-
levet stigende tilslutning. Derfor tilbyder 
vi endnu engang babysalmesang for de 
mindste i sognet med ledsager.
Babysalmesang er en lille rituel stund for 
forældre, eller bedsteforældre og børn. 
Hver gang begynder og slutter vi på sam-
me måde og timen igennem er der ikke 
mange andre ord, end dem vi synger og 
bruger i fjollede remser. Babyer elsker 
deres forældres stemmer, så hvad enten 
du altid har sunget, eller aldrig bruger 
din stemme som instrument, vil dit barn 
synes, du har den smukkeste stemme 

på jorden. De små kan selvfølgelig ikke 
synge selv, men de kan opleve glæden 
ved musikken og det særlige kirkerum, 
og de får lov at finde rasleæg, vælte tår-
ne, gemme sig i farverige tørklæder, hil- 
se på den bløde tøjhest og komme højt 
op i æbletræet på den voksnes ben.
Vi slutter af med at lytte til musik, ak-
kompagneret af sæbeboblemagi.
Babysalmesangen ledes af kirkesanger 
og korleder, Therese Adorján Ankjær og 
er for børn mellem 2-10 måneder og de-
res forældre/bedsteforældre.
Forløbet kører over 8 gange og vi starter 
onsdag d. 29. august kl. 10.00. Der er 10 
pladser. Det er gratis at være med.
Tilmelding til korleder Therese Adorján 
Ankjær, mail: tadyhr@yahoo.dk
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Bachs hovedværk i Tuse Kirke - over to søndage
Man har kaldt J.S. Bachs Das wohltem-
perierte Klavier for musikhistoriens gam-
le testamente, fordi det har så grund-
læggende en rolle for al vestlig musik. I 
daglig tale kalder pianisterne det for de 
48 - for de to bind består hver af 24 præl-
udier og fugaer i alle tonearter. 
Det veltempererede går på den stemning 
af instrumenterne, som vandt indpas på 
Bachs tid, og som tillod at man kunne 
spille frit i alle tonearter uden at det lød 
urent. Årsagen var, at man havde fordelt 
den naturligt falske stemning ligeligt 
over alle toner, således at man ikke var 
begrænset af nogle få muligheder. Og 
det må man sige at Bach udnytter. Vær-
ket rummer en kolossal rigdom af skøn-
hed og virtuositet og først og fremmest 
iderigdom. 

De 48 er et værk man skal 
høre mindst en gang i sit 
liv. Pianisten Jesper René 
har haft det på sit reper-
toire siden 2014 og har si-

den spillet det over hele landet som den 
eneste danske pianist de senere år.
Da hvert bind har en samlet spilletid på 
omkring en time, er denne samlede op-
førelse fordelt over to søndage, nemlig 
16. og 30. september kl. 15.00.
Det kan måske lyde ensformigt med 
samme instrument og samme kompo-
nist i en hel time. Men man vil opdage 
at Bachs musik er så stærk og forskel-
ligartet, at man bliver suget ind i dette 
fantastiske univers. Mange synes, det er 
ren meditation og fordybelse at lytte til 
De 48.

Børnekoret Tusmerne
I Tusmerne, som ledes af de to korlede-
re, Hanne Nebeling og Therese Adorján 
Ankjær, kan alle være med.
Koret synger både 1 og 2- stemmige 
sange. I korundervisningen indgår 
stemmetræning og hørelære ( læren om 
noder og rytmer) som en fast del.
Flere gange om året optræder Tusmerne 
i både Tuse/ Butterup og Tveje Merløse 
kirke. Bla. medvirker Tusmerne til høst-
gudstjeneste 16/9 i Tuse Kirke.
Hold øje med hjemmesiden for dato på 
øvrige arrangementer ( krybbespil, faste-
lavn, Spil Dansk og Sommerkoncert).
Det er gratis at modtage undervisning i 
koret, til gengæld forventes stabilt frem-
møde og deltagelse i optrædener.

Koret øver på skift i Tuse kirkehus/ 
Butterup Menighedssal og Kirkeladen, 
Gl. Ringstedvej 65 en måned ad gangen 
hvert sted. Der er gratis buskørsel fra 
sognenes skoler: Tuse skole, Holbæk 
Lilleskole, Holbæk private Realskole og 
Isefjordsskolen. Efter kor henter foræl-
drene selv. 
Tusmerne: et korsamarbejde mellem 
Butterup-Tuse og Tveje Merløse sogne.
Kontakt korleder/kirkesanger Therese 
Adorján Ankjær på tlf. 61688436 eller 
mail tadyhr@yahoo.dk, hvis du vil vide 
mere om koret.



9

Søndag d. 25. november kl. 15.00 
i Tuse Kirke
Koncerten vil traditionen tro igen i år 
byde på sange fra den danske og uden-
landske sangskat samt lidt julesange. 

Ingers sangvalg, 
har som regel en 
personlig betyd-
ning for hende og 
udspringer af og 
afspejler oplevel-
ser og hændelser i 
hendes liv.

Koncert med Inger Petri 
Ingers arbejdsliv i dag består af samtale- 
og coachforløb med mennesker, i livskri-
ser, som hun hjælper på vej videre i livet 
og ud på den anden side, ligesom hun 
selv har formået det i sit eget liv. Det er 
et livgivende og livsbekræftende arbej-
de, som hun brænder for. Sang er Ingers 
fristed og der hvor hun, kan fortolke og 
udfolde dejlige sange, ud fra sit eget liv 
og frigive energi, både hos sig selv og 
andre.
Inger bliver akkompagneret af ægtepar-
ret Jesper og Therese Adórjan Ankjær på 
hhv. klaver og cello.

RagaMeditation med Indisk-Dansk Trio
Koncert med indiske ragaer i Tuse Kirke 
søndag d. 11. november kl. 15.00
I denne trio mødes nogle af Indiens og 
Danmarks mest internationalt erfarne 
musikere i en fordybende og sprudlende 
musikalsk samtale baseret på både den 
traditionelle indiske musik og inspiration 
fra jazzen.
Trioen består af Lars Møller på tenorsax, 
Abhijit Banerjee på tabla og Kala Ram-
nath på violin samtidig med at hun syn-
ger.
Musikerne er en del af gruppen Raga-
Jazz, der har turneret i både Danmark og 
Indien, og hvis album »Glow of Benares« 
fik disse ord med på vejen I JazzSpecial, 
februar 2017: »Et forjættende fint album, 
der fortjener topkarakter og internatio-
nal opmærksomhed. Det her holder BIG 
time. En vigtig udgivelse og velgørende 
album for dansk musikkultur«.

Ved koncerterne vil publikum bl.a. få en 
indføring i de indiske ragaer, hvor me-
lodier knytter sig til specielle følelser og 
tider på dagen. 

(fortsættes næste side)
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For mange af os er julen en dejlig højtid, 
hvor familie, hyggeligt samvær og gaver 
er i centrum.
Men for nogle er julen både lang og alt 
for dyr, hvilket kan virke som en enorm 
belastning.
Som noget nyt vil der nu være mulighed 
for at søge julehjælp i Butterup og Tuse 
sogn.
Dagli´Brugsen Tuse og menighedsrådet 
har besluttet sig for at samarbejde om at 
kunne hjælpe de mennesker i sognet som 
ikke kan få julen til at hænge sammen 
økonomisk.
Dagli´Brugsen Tuse vil sponsorere kurve 
med gode sager til julebordet og i kir-
kerne vil der blive samlet penge ind ved 
koncerter til hjælp til gaver, gives i form 
af gavekort.
Hvis du skulle have lyst til at donere til 
sognets julehjælp kan donationer gives 
anonymt til kirken, gerne i lukkede kon-
volutter mærket julehjælp. 

Der kan også doneres via kirkens Mobi-
lePay kirkebøsse, nummeret er: 38624, 
skriv julehjælp på indbetalingen.
Der vil være ansøgningsfrist i begyndel-
sen af december og dem der bliver til-
godeset får besked om hvor og hvornår 
julehjælpen kan hentes, det vil være ca. 1 
uge før juleaften, så kødet i kurven stadig 
er friskt d. 24 december.
Alle ansøgninger vil blive gennemgået i 
fortrolighed.
Dem der ønsker at komme i betragtning 
til julehjælpen, skal sende en skriftlig an-
søgning med navn, adresse og en beskri-
velse af de familiemæssige og økonomi-
ske forhold. 
Ansøgningen skal være sognepræsten 
i hænde senest d. 7. december: Pia 
Heegaard Lorentzen, Butterup Byvej 4, 
4420 Regstrup, e-mail: pihl@km.dk
Man skal være bosiddende i Butterup og 
Tuse sogn for at komme i betragtning.

Julehjælp

Jesper og Therese danner i øvrigt cello/
klaverduoen »Duo Kokos«, der ynder at 
bevæge sig mellem flere forskellige gen-
rer, som klassisk, bossa nova, tango og 
evergreens.
Hver for sig spiller de to musikere i flere 
andre sammenhænge, Jesper bl.a. med 
swingorkesteret Klosterband og sin jazz-

trio i eget navn og Therese med Duo 
Adore og operakompagniet, Opera i 
Provinsen. Duo Kokos har også gennem 
de sidste mange år akkompagneret Vo-
kalgruppen Intakt.
Vi glæder os igen i år til en hyggelig ef-
termiddag i den smukke Tuse Kirke.
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KONTAKT

Fra et godt
spejdermøde 

tager man også 
bålduften med 

hjem...
Ilden er magisk uanset om man er 3 eller 
30 år. Familiespejderne - 3-6 årige bør-
nehavebørn - samles med stor fornøjelse 
rundt om bålet med deres forældre både 
sommer og vinter. Der ristes skumfidu-
ser, laves brød og bages pandekager… 
og til forældrene bliver der bygget fris-
klavet bålkaffe, der drikkes med stor for-
nøjelse.

Men de nøjes ikke kun med at samles og 
få serveret et tændt bål… de får også lov 
til selv at prøve sig frem med at tænde 
bål. Selvom det er lidt farligt, så kaster 
de sig gerne ud i udfordringerne og er 
pavestolte, når de har løst opgaven. 

Er dit barn også til udelivet, bål og sjove 
aktiviteter i naturen, så kig for det næste 
familiespejdermøde hos Tuse Bjerg spej-

(fortsættes næste side)

BUTTERUP-TUSE SOGN
Kbf. Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen
Butterup byvej 4, 4420 Regstrup
Tlf. 24892737 ·  Mail: pihl@km.dk

Sognepræst Lene Funder
Kirkehuset Tuse Byvej 47,4300 Holbæk
Tlf. 30 35 26 61 · Mail: lef@km.dk

Kirkesanger og korleder 
Therese Adorjan Ankjær · Tlf. 61 68 84 36 · 
Mail: tadyhr@yahoo.dk

Formand Jytte Poulsen
Vestervangen 42, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 73 71 · 
Mail: jytte.poulsen@outlook.dk

Kasserer Henrik Dahl  
Mail: butterup-tuse@outlook.dk

Kirkeværge for bygninger  
Hanne Bæver Friese-Christiansen.
Tlf. 51 60 71 43 · Mail: bever@mail.tele.dk

Kirkeværge for kirker og kirkegårde
Inge Skovgaard Madsen · Tlf. 30 53 15 90 · 
Mail: skovkjaergaard@mail.dk

BUTTERUP KIRKE
Graver Bent Nederby Pedersen
Butterup Byvej 6, 4420 Regstrup
Tlf. 59 47 12 17 · Mobil: 24 24 79 44
Mail: nederby@os.dk

Organist Hanne Christensen
Tlf. 59 44 84 52 · Mail: hc.jn@webspeed.dk

TUSE KIRKE
Graver Hanne Larsen,
Graverkontoret Tuse Byvej 47, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 94 40 · 
Mail: tusegraverkontor@mail.dk

Organist Per Egholm
Tlf. 20 23 33 82 · Mail: peg@hvidovre.dk

Udgiver: Butterup-Tuse Menighedsråd
Redaktør: Lene Funder

FIND OS PÅ: www.tusekirke.dk Her kan du 
finde oplysninger om gudstjenester, arrange-
menter, kirkebladet og meget andet.
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Foreningsnyt
Søndag d. 9. september kl. 14.00
Gavebanko i Tuse Forsamlingshus.Arran-
gør: Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus 
og Støtteforeningen. Evt. flere oplysnin-
ger v/ Bent Andersen, tlf. 20 10 48 19.      

Mandag d. 17. september kl. 13.00                                                                                                                   
Høstfest i Tuse Forsamlingshus. Arran-
gør: Butterup-Tuse-Hagested Pensionist-
forening tlf. 28 97 32 05. Pris: 175 kr. 
inkl. spisning. Tilmelding senest 9. sept. 
Kun for medlemmer.
 

Lørdag d. 22. september kl. 13.30 - 
17.00: Tur til Tadre Mølle og Aastrup 
Kloster. Arrangør: Butterup-Tuse Lokalhi-
storisk Forening / Ole Svensson.                                        
Mødested: Tadre Mølle kl. 13.30,             
hvor man kan høre lidt om møllen.            
Kl. 14.00 kaffe i cafeen. Kl.14.45 kører 
vi til Aastrup Kloster, rundvisning kl.15 - 
17. Pris: 100 kr. for kaffe og rundvisning. 
Ikke medlemmer: 150 kr. Max. 30 del-
tagere. Tilmelding: olesvensson@allerup-
net.dk eller 22 34 49 70 - senest d. 15. 
september. Hvis nogen har brug for kø-
relejlighed, så sig til ved tilmelding. Flere 
oplysninger på www.tuse.holbaek.dk/

KFUM-

SPEJDERNE
Tuse Bjerg gruppe - Sjove, udfordrende 
og lærerige spejderaktiviteter for alle...

FAMILIESPEJDERE (3-6 år og forældre) 
Mødes søndag i lige uger kl. 10-12.

BÆVERE (0.-1. klasse) 
Mødes onsdag i lige uger kl. 17-18.30.

ULVE (2.-3. klasse) 
Mødes tirsdag kl. 17.30-19.00.

JUNIORER (4.-5. klasse) 
Mødes mandag kl. 17.30-19.00.

SPEJDERE (6.+ klasse) 
Mødes mandag kl. 17.30-19.00.

Vi ses i spejderhytten  
Butterup Byvej 17.

www.tusebjerg.dk
www.facebook.dk/tusebjerg

tusebjerg@gmail.com

derne på Butterup Byvej 17. Vi mødes 
søndag kl. 10-12 i lige uge.

Læs mere om os på www.tusebjerg.dk 
eller www.facebook.dk/tusebjerg.  
Vi glæder os til at hilse på dig.

Familiespejderleder er Pia Ravn.
Læs mere på www.tusebjerg.dk

12
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Foreningsnyt
Torsdag d.  27 september kl. 14.00                                                                                                             
Bankospil i Tuse Forsamlingshus. Arran-
gør: Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus 
og Støtteforeningen.
Tirsdag d. 9. oktober                                                                                                                   
Tur til Højeruplund traktørsted på Stevns. 
Ved kaffebordet fortæller værten Karl Pe-
ter Andersen om en »En butlers liv bag 
de lukkede fløjdøre«. Arrangør: Butte-
rup-Tuse-Hagested Pensionistforening 
tlf. 28 97 32 05. Pris: 150 kr. inkl. kaffe 
og kage. Tilmelding fra 23.09 - 1.10. Kun 
for medlemmer. Afgang Holbæk 11.30 
og Tuse 11.45        

Torsdag d. 11. oktober kl. 14.00
Bankospil i Tuse Forsamlingshus. Arran-
gør: Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus 
og Støtteforeningen

Torsdag d. 25. oktober kl. 14.00                                                                                                            
Bankospil i Tuse Forsamlingshus.  Arran-
gør: Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus 
og Støtteforeningen.  

Torsdag d. 8. november kl. 14.00                                                                                                            
Bankospil i Tuse Forsamlingshus. Arran-
gør: Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus 
og Støtteforeningen.                                                                        

Mandag d. 12. november kl. 14.00                                                                                                                  
I Tuse Forsamlingshus: »Blandt herskab 
og tjenestefolk på Tølløseegnen«.Inge-Lis 
Madsen fortæller om livet på godserne 
blandt høj og lav sidst i 1800- og begyn-
delsen af 1900-tallet. Arrangør: Butte-
rup-Tuse-Hagested Pensionistforening 
tlf. 28 97 32 05. Pris: 60 kr. inkl. kaffe 
og kage. Tilmelding senest 4. november. 
Adgang for alle.

Arrangementer september - november 2018
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Onsdag d. 14. november kl. 19.00                                                                                                                       
I Tuse Forsamlingshus beretter histori-
ker Niels Larsen »Træk af Tuses Histo-
rie«. Arrangør: Butterup-Tuse Lokalhi-
storisk Forening / Ole Svensson. Der er 
kaffe og kage. Ikke medlemmer: 50 kr.                                                                                                                  
Tilmeld.: olesvensson@allerupnet.dk el-
ler 22 34 49 70 - senest d. 7. november.  
Flere oplysninger på www.tuse.holbaek.
dk/

Torsdag d.  22. november kl. 14.00                                                                                                             
Bankospil i Tuse Forsamlingshus. Arran-
gør: Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus 
og Støtteforeningen.                                                                        

Senior Idræt Tuse GF   
Vi har følgende hold.: Hold Dig Altid I 
Form - Seniorgymnastik M/K - Petanque 
- Bowling - Bueskydning - og Stavgang.
De fleste hold starter primo september. 
Gå ind på www.tuse.holbaek.dk og se 
hvem der står for holdene. Kontakt le-
derne, eller mød bare op. Vi ser frem til 
at møde dig. Motion er sundt.   
Ole Svensson / formand, tlf. 22 34 49 70.

www.tuse.holbaek.dk/
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Foreningsnyt opslagstavlen

»Opslagstavlen« kan bruges til forskellige nyheder og informationer fra 
foreningerne af almen interesse.

EFTERLYSNING:
Lokal Historisk Forening efterlyser gamle Tuse-nyt til vort arkiv. 

Vi mangler: marts 1971 · aug. 1972 · marts 1973 · aug.1974 - aug. 1977 

·  Fra 9. årg. nr. 8 og 10. · 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. Ring venligst til Ole Svensson 22 34 49 70 eller en fra bestyrelsen.

Næste Foreningsnyt: december 2018 - januar og februar 2019.

Redaktion: Lokalhistoriske Forening. Spørgsmål kan rettes til formand                       

Ole Svensson 22 34 49 70 eller næstformand Mogens Nielsen   

31 17 50 78.         

Stof til Foreningsnyt sendes senest fredag den 5. oktober 2018 til:                         

Hanne og Freddy Brandenburg: hanne-holbaek@hotmail.com                      

Søndag den 2. september kl. 12.00 - 15.00 kan man igen møde Butte-

rup-Tuse Lokalhistoriske Forening ved Det store Theselskab på Holbæk 

Museum. Foreningen er blot en af mange, som har en stand i museums-

gården.                  

24. april 2018 holdt Senior Idrætten afslutningsfest med 80 deltagere i 

Tuse Forsamlingshus, samtidig fejrede foreningen sit 40 års jubilæum. 

Bruno L. Hansen (tv.) holdt festtalen, Per Toft-Dallgaard (th.) under-

holdt.
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TUSE AKTIV CENTER - BRUGERRÅDETS PROGRAMFredag d. 14. september kl. 14.00:  Bankospil.                                                                                                                  Fredag d. 21. september kl. 9.30:  Udflugt til Skipperkroen/Mulleru.p  Fredag d. 28. september kl.14.00:  Tøjsalg.                                                                                                                                        Fredag d.   5. oktober kl. 14.00:  Bankospil.                                                                                                                               Fredag d. 12. oktober kl. 13.00:  Ud i det blå.                                                                                                                              Fredag d. 19. oktober kl. 13.00:  Ud i det blå.                                                                                                                             Tirsdag d. 23. oktober: 75 års arrangement                                                                                                                         Fredag d. 26. oktober kl. 14.00:  Underholdning og lagkage.Fredag d. 2. november kl. 14.00:  Bankospil.                                                                                                                                   Fredag d. 9. november kl. 11.30:  Mortensand.                                                                                                                             Fredag d. 16. november kl. 14.00:   Sang og hygge.                                                                                                                       Fredag d. 23. november kl. 13.00:  Tur til Audebo.                                                                                                                          Fredag d. 30. november kl. 9.30:  Tur til Vestsjællands-centret Flere oplysninger: Tuse Brugerråd v/ Jørgen Steen tlf. 20 48 23 36
NYT - NYT !!  FILMAFTENER  2018 - 2019Som omtalt i sidste Foreningsnyt / Opslagstavlen vil Lokalhistorisk For-ening vise en række spændende dokumentarfilm om Danmarks historie. Filmene dækker perioden fra ca. 1900 - 1992, de vil alle blive vist i kronologisk orden  i den store sal på Tuse Aktiv Center, Tuse Byvej 24.Torsdag d. 4. oktober kl. 19.00 - 21.00: Perioden fra 1896 - 1918.Torsdag d. 18. oktober  kl. 19.00 - 21.00: Perioden fra 1919 - 1929.Torsdag d. 1. november kl. 19.00 - 21.00: Perioden fra 1930 - 1934.Torsdag d. 15. november kl. 19.00 - 21.00: Perioden fra 1935 - 1939.Gratis adgang for medlemmer af Butte-rup-Tuse Lokalhist. Forening. Gerne   

tilmelding, men ikke nødvendig til: 
Mogens Nielsen 31 17 50 78 eller  
mail: mogenseva41@gmail.com 
Kun medlemmer af Lokalhistorisk 
Forening har adgang til at se filmene.                              Et medlemskab af foreningen, hvor man får lokalhistorisk materiale samt fri adgang til flere arrangementer, koster årligt 75 kr. for enlige / 100 kr. for par. Bemærk: Optagelse og betaling kan ske ved første fremmøde.Vi i foreningen håber, at der er flere, som gerne vil se dette historiske værk. Vi glæder os.  

Mogens Nielsen og Ole Svensson  



GUDSTJENESTER
Dato Kirkeåret Butterup Tuse

  2. sept. 14. s. e. trin. 10.30 PHL

  9. sept. 15. s. e. trin. 10.30 PHL Høstgudstj.

16. sept. 16. s. e. trin. 10.30 LF Høstgudstj.

23. sept. 17. s. e. trin. 10.30 PHL

30. sept. 18. s. e. trin. 10.30 PHL

  7. okt. 19. s. e. trin. 10.30 LF

14. okt. 20. s. e. trin. 10.30 PHL

21. okt. 21. s. e. trin. 10.30 LF

28. okt. 22. s. e. trin. 10.30 LF BUSK-gudstj.

  4. nov. Allehelgen 10.30 PHL 14.00 PHL

11. nov. 24. s. e. trin. 10.30 PHL

18. nov. 25. s. e. trin. 10.30 LF

25. nov. S. s. i kirkeåret 10.30 PHL

KIRKEBILEN KØRER - gratis for dig til gudstjeneste, koncert eller foredrag. 
Læs mere inde i bladet.

SMP Magasinpost
ID-nr.: 46879
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