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Tuse Alderdomshjem blev bygget i 1955. Butterup-Tuse kommunekontor havde lokaler i kælderen.  
Efter tidens forhold var det et meget moderne alderdomshjem med plads til 23 beboere. 
Udover husassistenter mv. var der et bestyrerpar, som boede i huset ved siden af alderdoms- 
hjemmet. Det var et stort gode med tjenestebolig adskilt fra selve alderdomshjemmet. 
 
Den første bestyrer var Julie Hansen. Derefter kom 
hr. og fru Christensen 
Asta og Christian Poulsen. 
 
I 1980 kom Bente og Helge Hejbe. 
 
Bente var husassistent på Tuse Alderdomshjem inden hun kom til Ugerløse Alderdomshjem, hvor 
hun var i 5 år (1959-1964). 
Derefter uddannet som sygehjælper på Holbæk Sygehus  
1966 ansat på Mårsø Alderdomshjem (25 beboere). 
I 1976 blev Mårsø Alderdomshjem ombygget og fik plads til 35 beboere (Udby og Grandløse 
nedlagt og beboerne flyttet til Mårsø). 
1974-78 deltog Bente i forskellige lederkurser sideløbende med arbejdet. I 80erne var hun i 3 
perioder på Grenå Kommunale Højskole. 
  
Bente havde altså gode forudsætninger for at bestride jobbet i Tuse. 
Blev ansat med meget stor frihed til at ændre, men under ansvar.  
 
Beboerne havde hver deres egen lille lejlighed. Der var produktionskøkken, hvor maden blev lavet, 
så der duftede af mad i huset. Beboerne kunne spise hos sig selv eller deltage i fællesspisning. 
Hjemmeboende pensionister fra området kunne også deltage, hvis de var visiteret til det af 
kommunen. 
 

 

Beboerne kunne komme med ønsker om sammen- 

sætning af menuen, der var jule- nytårs- og påske- 

frokoster, hvor beboernes pårørende og personalet 

deltog som frivillige hjælpere. 

Det skete også at ”en farende svend” fik et måltid mad 

i køkkenet. 

(Foto fra nytårsfrokost) 



Bente måtte gerne modernisere inden for det givne budget. Selvstyrende budget (som forsøg i 
kommunen). Lønningskontoen kunne ikke røres, men ellers bruge de andre konti som personale 
og beboerne syntes var relevant. 
Der kom bl.a. nye tagvinduer og væggene blev malet i lyse farver. 

                                                       

 

                                
 
 
 

 
 

I forbindelse med afslutningen på livet blev der våget hos de pågældende, og de pårørende kunne 
sove og spise på hjemmet i hele forløbet. Personalet gjorde i det hele taget meget for at afskeden 
med livet blev så omsorgsfuld som muligt. 
 

 

 

Mange af de ældre deltog i madlavningen. Skrælle 
kartofler, bage, dække bord – selv de demente kunne 
varetage visse opgaver til fælles glæde. 
Også udendørs opgaver såsom fejning af fortov og 

pasning af fugle og fisk. 

Beboerne havde deres egen private praktiserende læge 

og hjemmesygeplejerske efter behov. 

 

Der blev lagt meget stor vægt på 

samarbejde både mellem beboerne, 

deres pårørende og personalet. 

 

Det var beboernes ”eget hjem” og der var altid 
kaffe på kanden, når pårørende og venner kom 
på besøg.  
 
Der blev nedsat et beboerråd med Rigmor 
Hansen som formand. Det bestod af 3 beboere 
og var faktisk forløberen for det nuværende 
brugerråd. 
 
(Rigmor Hansen i sin hyggelige stue) 



 

Der var meget samarbejde med foreninger og beboere i lokalområdet: 

- menighedsråd, kirke (gudstjenester på hjemmet) og præstegård (Else og Erling Jensen) 

- pensionistforeningen og forsamlingshuset 

- Tuse skole, brugsen, fritidshjem og dagplejere 

- gymnastik (Edith Andersen) 

- udflugter (egne), kommunale og med pensionistforening. 

 
Der var besøg fra Odd Fellow-logen, Holbæk Garden, folkedansere, tøjsalg, tandpleje, deltagelse i 
”Tuse-ugen”og besøg af pårørende og venner af huset. 
 

                                                
 

                       
 
Tuse plejehjem var med i et projektarbejde hvor man undersøgte om de ældre kunne undvære 
sovemedicin og i stedet sætte noget andet, f.eks. ”natmad” i form af en kop the, evt. med honning. 
Det var i et samarbejde med alle læger i kommunen og forsøget blev en stor succes. 
 
Plejehjemmet blev brugt som mønstereksempel og der var bl.a. besøg fra Japan og fra social- 
styrelsen.  

                                                 

Anna Hansen 

 
 
 

Besøg af Holbæk 
Garden, dagplejere og 
Folkedansere. 
 
Annette fra Orø 
underholder 

Besøg fra Japan. 
 
 
Hjemmets ældste beboer 
Anna Hansen på 102 år 
afgiver sin stemme ved 
folketingsvalget i 1987. 
 



            
 

Der blev oprettet en støtteforening af fortrinsvis lokale beboere, som havde pårørende på hjemmet. 
De arrangerede bl.a. loppemarked for at skaffe penge til en liftbus. 
 
1989-91. 
Omstrukturering i ældreforsorgen i Holbæk kommune. Der gik rygter om nedlæggelse eller salg af 
Tuse Plejehjem. 
 
Så gik de lokale i Tuse i gang, der blev dannet en støttegruppe, og de lavede et udkast til nye 
ældreboliger til 16 beboere. ????? 
 
Gruppen havde lavet tegninger og foreslået hvor husene skulle ligge. 
Planen blev godkendt af kommunen og byggeriet gik i gang. 
 

                  
 

Det første spadestik til de nye boliger tages i maj 1991 

 
Da byggeriet var færdigt i 1992, skulle beboerne flytte og de måtte selv vælge, hvor de ville bo. 
 
Mange var ængstelige for det ukendte, nogle var skrøbelige. Det var meget vigtigt at give så meget 
tryghed som muligt i udflytningsfasen. En sag som bestyrer og personale lagde meget vægt på i 
tæt samarbejde med beboernes pårørende. 
 
Mange kunne ikke lide stilheden i eget hus – på centret var der altid aktivitet og en vis uro og støj. 
Nogle valgte at sove i stuen og andre havde fjernsynet til at køre hele tiden. 
 
Det var alt i alt en meget stor omvæltning for mange af beboerne. Det gjorde bestyrer, personale 
og pårørende meget for at råde bod på. 
 

 
I sommeren 1985 inviterede plejehjemmet til ”Åbent hus” og det blev en stor 
succes, som det fremgår af efterfølgende artikel. 
 
 
 



 
 
 

Forsiden af bladet PLEJEHJEMSLEDEREN 
og artikel i samme blad 

 

 





 
 
 

I den ”røde bygning” er der i dag 7?? Lejligheder, serveringskøkken, aktivitetslokaler og kontorer 
for medarbejderne. Brugerrådet holder også til der. 
 
Brugerrådet - som består af 10 personer – blev oprettet i 1992 som afløser for støtteforeningen. De 
arrangerer underholdning, bankospil, busture, foredrag med mere mandag og fredag undtagen i 
sommermånederne.  
 
 

Skrevet af Bente Hejbe og Erling Knudsen i 2011. Billederne udlånt af Bente. Fotos af Lokalcenter 

mv. taget af Erling Knudsen 


