
Missionshuset i Tuse 

Butterupvej 1, Tuse, 4300 Holbæk, matr.nr. 27 c. 

     

 

Matriklen blev etableret i 1844. Den blev udstykket i juli 1890, hvor opførelsen af bygningen fandt 
sted.  



Huset er beskrevet i 1901 som smed Hans Nielsens hus. Ejere af huset var Butterup-Tuse  
Kommune, og det blev brugt som forskole i Tuse. Det var også bolig for forskolelærerinderne.  

I 1901 var huset beboet af  forskolelærerinde Karen Marie Christensen (f. 1/7 1837 i København) 
og plejedatteren Maren Marie Jensen (f. 19/2 1887 i Føllenslev). Denne forskolelærerinde var 
kommet til sognet i 1883. 

 I 1910 boede forskolelærerinde Thyra Anna Christine Hansen (f. 1/9 1877) her. I 1921 bor hun 
her sammen med sin mand Lars Henrik Hansen (f. 6/4 1863) og husassistent Petrine Larsen. 
Parret flytter senere til Butterupvej 4, og i 1925 bor de her sammen med husassistenten Anna 
Margrethe Frantzen. 
  
Den 3. januar 1928 blev forskolen i Tuse indviet til Missionshus. Tuse missionshus blev aldrig 
tilskødet Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark. Som det ellers var normalt for 
missionshuse. (En række beboere i området købte huset). 
Det gamle missionshus, der lå 1 km herfra (Landevejen ved Trønningevej), blev solgt. Denne 
bygning var opført i 1897. 
 

 
                         Det gamle missionshus i dag. Landevejen 52 (Foto 2011 Erling Knudsen) 

 
I missionshusene i Tuse blev der holdt mange møder og søndagsskole, (søndagsskolen var startet 
allerede i 1925). I begge missionshusene blev der også afholdt juletræs-fester.  
De tre stiftere af søndagsskolen var Bertha Petersen, der var primus motor, og Kristiane Pedersen 
og frk. Ratcher. Sognets daværende præst, pastor emeritus Krarup hjalp også til i begyndelsen. 
Bertha og hendes mand Christen Petersen boede Butterupvej 8 i huset, de havde bygget i 1938. 
De kom fra gården i Butterup, Møsten 2, hvor de boede fra 1913 - 1945; det var Christens 
barndomshjem.  
 
De fejrede diamantbryllup den 8. august 1967. Den 31. december 1968 fyldte Christen Petersen 
95 år. Han var da den ældste borger i Butterup-Tuse. Bertha døde den 13. februar 1969. Christen 
Petersen døde den 14. december 1972. 

 

 

 

 

 



 

Her ses søndagsskolens tre stiftere i 
missionshuset ved 40-års jubilæet den 
19. januar 1965. 
 
Fra venstre: Bertha Petersen, frk. 
Ratcher og Kristiane Pedersen. 
 
Bertha Petersen var på dagen indlagt på 
sygehus, men fik af lægen lov til at 
deltage i jubilæet i halvanden time. 

 

 

 

 

 

 

Der blev stadig drevet forskole i huset, i hvert fald indtil Tuse skole blev bygget i 1927, og der har 
også boet forskolelærerinder her. 
 
I 1943 var lejerne i missionshuset  Kristiane og Sophus Pedersen. De var farforældre til Kjeld 
Pedersen, Tuse gl. Smedje. 1960 døde Sophus Pedersen, 76 år gammel, og Kristiane flyttede 
senere  ind på Tuse aldersomshjem. Hun døde  i 1973, 82 år gammel.  

Else og Karl Petersson boede her fra 1960-1971. Karl Petersson havde været graver ved 
Butterup kirke, og han og hustruen og 5 børn havde boet i graverboligen i det lille hus, der er 
bygget ind i kirkemuren ved Butterup Kirke. Deres barnebarn, Lars Petersson, er i direktionen i 
Sparekassen Sjælland, Holbæk. 
I en periode boede Karl og Elses datter Hanne og hendes mand, Evald, også i huset, på 1. sal.  
 
Lejerne fra 1971 var Lise og Hans Andersen. De boede som lejere med deres to døtre, Lene og 
Carina til 1988, hvor de købte huset. 
Spejderne i Tuse brugte i en periode værelserne på 1. sal til møder.  
  
 

 

Et udsnit af deltagerne ved 40-års 
jubilæet, hvor der også var mange 
børn med.  

 



 

Som lejer i huset (fra lejekontrakten): ”Ud over lejen forpligter lejeren sig til at renholde mødesalen 
og sørge for, at der er varme i lokalet, når der skal være møde eller søndagsskole. Hvis det er 
nødvendigt må lejeren afgive den ene stue til brug ved stærkt besøgte møder; skal der serveres 
kaffe, må køkkenet afbenyttes. Desuden påhviler det lejeren at betale elektricitet og gas. Lejeren 
har ret til at benytte haven og forpligter sig samtidig til at holde pladsen foran huset ren og pæn og 
hækken klippet, samt renholde fortovet.” Signeret  (som udlejer) Henning Christensen (kasserer). 
Som lejer Hans Chr. Andersen, Tuse den 7. februar 1972.  

Formanden for bestyrelsen for Tuse Missionshus var lærer Rasmus Møller-Andersen, som også 
var formand for Indre Mission i sognet. Både han og hans kone Helene var engageret i det 
kirkelige arbejde, søndagsskolearbejdet, Havnsølejren og Soldatermissionen. Rasmus Møller-
Andersen var formand for menighedsrådet i 16 år.   

Søndagsskoleundervisningen blev foruden af Rasmus Møller-Andersen varetaget af  Jens Helge 
Andersen  fra  Allerup samt Ruth Larsen, Allerup. 

I 2005 fraflyttede Lise Andersen huset.  

Huset ejes nu af MPH Ejendomme Aps, Gl. Ringstedvej 33, 4300 Holbæk. Det er blevet meget 
restaureret. Det beboes af Peter Horup.  

 

Butterupvej 1 i 2011 (foto Erling Knudsen) 

 

 

Kildehenvisninger: 

Folketællinger, fotos, materiale og oplysninger fra Lise Andersen, Birkevej 5 B, Tuse. Oplysninger 
fra Kjeld Pedersen, Tuse Byvej 14. Oplysninger og fotos fra avis. Oplysninger fra Indre Mission i 
Fredericia. Materialet er gennemlæst og godkendt. 

Skrevet af Bodil Hovmøller 


