
 

Præster i Butterup-Tuse sogne 

 

 

Tavle som hænger i Butterup kirke 

Kirkebøger 

Føring af kirkebøger (med håndskrift) er en af de mange vigtige opgaver som præsterne har haft i 

mange år lige til digitaliseringen i 2003. 

Christian IV udsendte i 1645/1646 kongebreve til landets biskopper, hvori det blev pålagt alle 

landets præster at føre kirkebøger. Der var dog allerede tidligere mange præster, som på eget eller 

biskoppernes initiativ førte kirkebøger. Kun meget få af disse tidlige kirkebøger er bevaret. 

I 1812 blev det påbudt at kirkebøgerne skulle føres i 2 enslydende eksemplarer, som aldrig måtte 

opbevares under samme tag. Siden den tid er stort set alle kirkebøger bevaret. 

Fødsel/dåb, konfirmation, ægteskab og dødsfald/begravelse er de 4 oplysninger som kan findes i 

kirkebøgerne om alle personer i Danmark, illustreret ved følgende vers af Ambrosius Stub: 

Vel født er vel en trøst; 
men bedre vel opdragen. (betyder konfirmeret) 
Vel gift er livets lyst. 
Vel død er hele sagen. 

 
I Butterup sogn er bevaret kirkebøger fra 1740 og i Tuse sogn fra 1747. 
 

 
 
 

De første præster i sognene har vi ikke mange oplysninger om. Udgangspunktet er 

ovenstående tavle. 

 



1584-1608 Mads Pærsen 
1608-1620 Severin Bierbie 
  
1620-1665 Niels Lauridsen. Gift med Birgitte Svendsdatter. 

 
 
1665-1693 Mads Jacobsen Prath. Gift med Ingeborg Nielsdatter. 
1694-1716 Israel Pontoppidan 
1716-1726 Jacob Hasse 
1726-1737 Henrik Olivarius 

 
1738-1774 Elias Rasch 

 

  
 

1775-1794 Ove Aagaard. Døde i Butterup 20.09.1794 (50 år). Han var ugift. 
 
1794-1796 Embedet ledigt på grund af stridigheder mellem baronen på Løvenborg og Kongen. 

 
1796-1800 Jens Michael Hertz. Blev senere domprovst i Roskilde og fra 1819-25 biskop i Ribe. 

 
1800-1809 Niels Jacob Bolbroe. Gift med Petronelle Georgine Saabye (1779-1822). Efter tiden i 

Butterup-Tuse flyttede familien til Klemensker på Bornholm, hvor Niels var 
sognepræst til sin død i 1856 (86 år).  

 
1809-1827 Hans Petersen.  
 
1827-1833 Otto Christopher Schousboe. Gift med Ane Marie Willerup (1784-1844). Familien 

kom fra Aversi sogn ved Haslev, hvor Schousboe var skolelærer. Efter tiden i 
Butterup-Tuse flyttede familien til Førslev sogn ved Sorø, hvor Schousboe var 
sognepræst til sin død i 1852 (70 år). 

 
 
 

Alterskranken (fra 1760) i Tuse kirke har 
udskårne initialer ”ER” og ”EB”  
for præsten Elias Rasch og hustru 
Elisabeth Barner. 
 
(Foto: Erling Knudsen) 

Denne gravsten over Niels Lauridsen står i våbenhuset i 

Butterup Kirke. 

Teksten lyder: 

HER UNDER HVILER S HER NIELS LAVRIDSSØN FORDUM 
SOGNEPRÆST TIL BUTTERUP OG TUDSØ SOGNER I 45 
AAR HAND LEFVEDE I ECHTESKAB MED SIN EFTERLATTE 
HUSTRU  BIRGITTE  SUENDSDATTER  LIGELEDES I 
45 AAR OG BLEF IMIDLERTID AF GUD VELSIGNET MED 15 
BØRN HAND DØDE MET AF DAGE DEN 16 JUNI AAR 1665 
HANS AAR I VERDEN VAR 73 GUD GIFVE HANNEM EN 
GLÆDELIG OPSTANDELSE 
 
I hjørnerne af stenen: 
Evangelisttegn for Mattæus og Markus foroven, Lukas og 
Johannes forneden 

 
   



 
 
 
1834-1860    Frederik Christian Kanneworff  

  
  
 
 
 

 

 

1860-1868 Edvardt Emil Hypolyt Mackeprang   

 

 

1868-1876 Christian Jørgen Nielsen  

                            

1876-1892   Abraham Kall-Rasmussen   
 

 
 
 
 
 
 

Gift 1817 med Birgitte Elisabeth Christine Fuchs. 
Kanneworff var lærer i Ebeltoft og senere præst i Lemvig, før han kom til 
Butterup-Tuse sogn. 
 
Han var medlem af det første sogneråd i Butterup-Tuse sogn, og deltog i det 
stiftende møde på Løvenborg den 31. januar 1842. 

Gift med Charlotte Georgine Ringsted. Christian var diakon i 
Sønderborg, inden han blev præst i Butterup-Tuse. 

Abraham var født 1824 i København og blev cand. theol.  
i 1850. 
Han var sognepræst i Dollerup-Finderup-Ravnstrup sogne ved 
Viborg, inden han kom til Butterup-Tuse.  
 
Kall-Rasmussen døde i København 1901 (77 år).  
Abraham Kall-Rasmussen var ugift. 
 

Født i Damsholte på Møn 1817. Gift med Marie Jensen (1816-1887). Efter 
tiden i Butterup-Tuse blev Mackeprang sognepræst i Fodby sogn ved 
Sorø indtil ca. 1895. 
 
Han døde 1905 i København (88 år). 



 

1893-1908 Johannes Discher Stauning Ulrich 

 

 

1908-1923 Henrik Posselt Sidenius 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1923-1938 Ove Christian Krarup 

      

       Ove og Dagmar Krarup 

(Foto af Dagmar Krarup taget fra billedet 
 af sykredsen) 

 

1938-1948  Vagn Krarup-Hansen 
                                                                          

Efter tiden i Butterup-Tuse var Krarup-Hansen præst, 
senere provst, i Herlufsholm sogn indtil 1982. Gift 
med Hanne. 
Deltog i en lokal modstandsgruppe under krigen. 
Havde en illegal sender i præstegården. 
Familien havde også en jødisk dreng boende et par 
år i forbindelse med jødeforfølgelserne (forældrene 
var flygtet til Sverige). I en periode boede der også en 
officer, der var ”gået under jorden”. 
 

(Foto fra Edith og Torben Andersen) 

 

Krarup blev født 1872 i Odense og blev teologisk kandidat 
i 1896. Var manuduktør ved Københavns Universitet, 
sognepræst i Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg sogne og derefter 
på Sjællands Odde inden tiden som sognepræst i Butte- 
rup-Tuse. Gift med Dagmar. 
Han var ridder af Dannebrog. Meget sprogkyndig og be- 
herskede bl.a. arabisk, syrisk, hebræisk, græsk og latin.        
Han udgav flere videnskabelige værker. 
Efter sin pensionering i 1938 flyttede han til København og 
døde i 1966 (94 år). 
 
(Foto af Dagmar Krarup kopieret fra historien om Sykredsen) 

 

 

   Gravstenen på Butterup kirkegård 
             (Foto: Erling Knudsen) 

 

Sidenius var af gammel præsteslægt og 
var født i Bregninge på Ærø.  
 
I 1896 blev han kapellan i  Øster Stillinge 
ved Slagelse, i 1901 sognepræst i Gislum 
-Vognsild sogne i Vendsyssel og 1908 
kom han til Butterup-Tuse. 
 
Han var gift med Ella Caroline Dorothea 
Marie Hansen (1872-1948). 
 
Sidenius døde den 9. januar 1923 (53 år) 
og blev begravet på Butterup kirkegård, 
hvor gravstedet stadig er bevaret. 

Johannes blev født 1860, student 1883 og cand. theol. i 1890. 
Han var kapellan i Brøndbyvester 1890-93. 
Efter tiden i Butterup-Tuse blev Ulrich præst i Tølløse og Ågerup sogne til sin 
død i 1916 (55 år). 
Han var gift med Ida Vilhelmine Funder (1869-1915). 



 
 
 
Krarup-Hansen fik - som beskæftigelsesarbejde - anlagt en håndboldbane nord for præstegårds- 
haven. Stiftede også en ungdomsklub, som holdt møder i præstegården. 
Krarup-Hansen døde i Herlufsholm 1996 (84 år). 
 
 
1948-1957  Villy Sørensen 
 

 
      
 
1957-1965 Carl Vagn Rønn Sørensen   

 
Det var Rønn-Sørensens første præsteembede. Blev kaldt ”Fodboldpræsten” 
fordi han havde været målmand dels på præstelandsholdet, dels lokalt. Gjorde 
en stor indsats for idrætslivet i Tuse. Gift med Kirsten. 
Rejste til Hasseris i 1965 og var fra 1978-1986 leder af Refugiet Fuglsang på 
Lolland. 
Sideløbende med arbejdet som sognepræst og refugieleder, har Rønn Sørensen 
i flere perioder været feltpræst ved de danske FN-styrker i Gaza og på Cypern. 
 
Han var også tilknyttet Dronningens Livregiment og 2. Jyske Brigade som 
feltpræst. Død 1991 i Ålborg, (67 år). 

 
(Foto 1953 fra konfirmandbillede fra Max Larsen) 

 
1966-1993 Erling Jensen 
   

Født 1. marts 1930 i Pårup sogn ved Odense. 
Student fra Odense Studenterkursus. Teologisk 
Embedseksamen fra Københavns Universitet 1961. 
1961-62 vikar som sognepræst i Finderup sogn ved 
Høng. 1962-66 kaldskapellan i Toreby sogn på 
Lolland og derefter sognepræst i Butterup-Tuse 
sogne. 
Startede i 1966 spejderarbejdet i Butterup-Tuse 
(Tuse Bjerg gruppe). 
Gift med Else Stausholm Jensen (1934-1992). 
Formand for Butterup-Tuse-Hagested Pensionist-
forening 1993-2011. 

 
Efter pensioneringen bosat i Allerup. 
Fra 2007 frivillig præst og medhjælper ved Sct. Stefanskirken i Andelslandsbyen Nyvang. 
Aktiv i brugerrådet ved Tuse Ældrecenter (1990-2011).  
 

 
 
 
 
 

Villy Sørensen var sekretær i Den danske Østerlands 
Mission, inden tiden som sognepræst i Butterup-Tuse. 
Blev 1957 sognepræst i Kerteminde, senere også i 
Drigstrup sogn.  
I 1971 blev han provst i Kerteminde provsti. Gik på 
pension i 1985.  
Gift med Mary, som startede Sømandskredsen i 
Butterup-Tuse omkring 1949. 
 
(Foto: Kerteminde Avis 18.05.1982) 

 



 
1993- Vibeke Helweg-Møller  
 
 Født 1. juli 1955 i Virum og opvokset sammesteds. Student fra Virum Statsskole,  
 musiksproglig linie. Teologisk kandidat fra Københavns Universitet 1983. 
 

Sognepræst ved Solrød Strandkirke og Solrød kirke 1. september 1984.  
Sognepræst i Butterup-Tuse fra 15. december 1993. 
Gift med revisor Søren Øst Hansen. 
Børn: Bjørn Øst Hansen f. 1987 og Sidsel Øst Hansen f. 1992. 
 
Den 24. februar 2011 skriver Vibeke følgende om sine år som præst i Butterup:  
 
Da jeg kom til Butterup og Tuse i december 1993, boede der stadig nogle af de 
”gamle” i Butterup og der blev også stadig drevet landbrug på andet end hobbyplan 
flere steder. Sådan er det ikke længere. De fleste beboere i Butterup er flyttet hertil 
efter 1993 og landbrug som hovederhverv er en saga blot. 
 
De sogne jeg kom til i 1993, var sogne i forandring og vækst. De gamle var på vej 
væk, flyttet herfra eller døde. Unge familier kom til i stedet, og efterhånden kunne det 
også tydeligt ses på fødsels/dåbs- og konfirmandstatistikkerne. 
 
Da vi kom til Butterup og Tuse i 1993 gik der 295 elever på skolen og der var 2 
konfirmandhold (hvoraf det ene var meget lille). Der begyndte dog hurtigt at blive 
flere. I mange år har vi haft 3 konfirmandhold og i de seneste 3 år 4 hold.  
 
I dag går der ca. 620 elever på Tuse skole og vi har 67 konfirmander. I alle årene har 
fødselstallet været højt, lige indtil 2009, hvor det faldt drastisk. 
 
P. gr. af de mange børn og børnefamilier har mange af de kirkelige aktiviteter i min tid 
selvfølgelig været rettet mod netop denne målgruppe: familiegudstjenester bl.a. til 
fastelavn og høst med deltagelse af Felix, julegudstjenester for dagpleje, børnehaver 
og skole, div. samarbejde med skoler, børnekor og forskellige konfirmandaktiviteter. 
Og for alle vore sognebørn – unge og ældre – har vor årlige gospeldag med 
workshop og gudstjeneste, som vi nu holder på 15. år sammen med Breeze of 
Gospel og det til lejligheden dannede Butterup-Tuse folkekor, været en festlig 
begivenhed. 
 
Med et dalende børnetal og en højere gennemsnitsalder i vore sogne, bliver det 
spændende at se, hvilke udfordringer, aktiviteter og gudstjenesteformer, der for 
fremtiden bliver behov for. 
 
 

 
2009- Lene Funder  

Mit navn er Lene Funder. Jeg er født d. 29/8 1964 i Hadsten, som er en mindre 

provinsby mellem Århus og Randers. 

Jeg tog samfundssproglig studentereksamen fra Langkær gymnasium i 1983 og 

rejste herefter til Oxford, hvor jeg arbejdede i 8 mdr. som ufaglært sygehjælper på 

Churchill hospital.   

Herefter arbejdede jeg nogle år som pædagogmedhjælper i Århus, inden jeg i 1987 

startede på Århus socialpædagogiske seminarium. Under min uddannelse arbejdede 

jeg dels på Højvang børnehjem, dels på socialmedicinsk klinik i Århus. Jeg tog 

eksamen fra seminariet i 1990, og rejste derefter til København, hvor jeg arbejdede 

som socialpædagog på Skodsborg observationshjem, - et børnehjem, primært for 

tvangsfjernede børn og børn med misbrugsskader i alderen 0-7 år. 



I 1996 startede jeg på teologi på Københavns universitet og tog min 

kandidateksamen i 2008. I min studietid arbejdede jeg som kirketjener i Trinitatis 

kirke i København. 

Herefter gik jeg på pastoralseminariet fra august 2008 til december 2008.  

I 2009 fik jeg 50 % ansættelse som sognepræst i Butterup og Tuse og 50 % som 

hospitalspræst på Holbæk sygehus. 

Privat har jeg siden 1996 være gift med stukkatørmester Peter Funder og vi har to 

børn, - Anna, som er 16 år og Christian som er 12 år. 

 

 
 

Lene Funder og Vibeke Helweg-Møller. 

 
 
 
 
 
Kilder: 
Folketællinger, kirkebøger, og diverse hjemmesider på nettet.  
Tidsskriftet ”Skalk”. 
Kerteminde egnens Museer (Kerteminde Avis). 
Sigrid Nielsens notater og udklip om Butterup og Tuse sogne (bl.a. ældre fotos af præster). 
”DANMARKS KIRKER”, Holbæk Amt. Udgivet af Nationalmuseet. 
Oplysninger og fotos fra Erling Jensen, Vibeke Helweg-Møller og Lene Funder.   
 
Skrevet og redigeret af Erling Knudsen 

 

 
 


