
Historien om Tuse Forsamlingshus fra 1924 til 2017 
 

En generel beskrivelse. 
 
Forsamlingshuset og dets værter, bestyrelse og brugere har oplevet op- og nedture gennem de snart 100 
år siden 1924. 
 
Det har været både dårlige og gode tider. Nogle værter har ikke kunnet få økonomien til at hænge 
sammen og er rejst. Der har været uenigheder i bestyrelsen, og der har været stormfulde 
generalforsamlinger. Mange frivillige har hjulpet med vedligeholdelse m.m. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne har været et bredt udsnit af beboerne i de 2 sogne. I starten blev der valgt 
repræsentanter fra hhv. Tuse, Butterup og Allerup. 
Men trods alle besværligheder har der trods alt været stor interesse for at bevare forsamlingshuset.  
 
Der er i 2012 oprettet en støtteforening, som i samarbejde med bestyrelsen afholder 2 månedlige bankospil, 
gavebankospil 2 gange årligt og andre arrangementer. Støtteforeningen har tegnet medlemmer, som betaler 
et årligt kontingent. Støtteforeningens overskud  går til vedligeholdelse, nyanskaffelser mv. i 
Forsamlingshuset. 

 
I dag fremstår forsamlingshuset flot istandsat ude og inde og med en dygtig og initiativrig vært. Det lover 
godt for fremtiden. 
 
Efterfølgende er uddrag fra ”Forhandlingsbog for Selskabet Tudse Forsamlingshus” med 
korte beskrivelser af bestyrelsens arbejde, beslutninger og arrangementer i perioden 1924-1994. 
 
31/5 1924 
En nedsat bestyrelse mødtes med arkitekt Olsen, som redegjorde for de indkomne tilbud. 
Tømrer Sørensen fik arbejdet med opførelse af nyt forsamlingshus til en sum af kr. 21.521,00. 
Der udfærdiges kontrakt. Byggetilladelse foreligger 3/6-1924, og der optages et lån i Holbæk Sparekasse. 
Der ansættes vært og man indlægger telefon. Der drøftes og træffes beslutninger om køb af inventar m.v. 
 
1925-1928. Der fastsættes takster for sal og mødestue fra kr. 4 til kr. 25. Venstre og De Radikale  
vælgerforeninger får tilladelse til bal. Generalforsamling med bal. Gymnastikforeningen v/ Einer Sørensen  
forhandler årlig takst på kr. 175. El og Lys  installeres af Trier Petersen. 
Høstfest med oplæsning, bal med 3 mands orkester og basar gav overskud på kr. 2.340  (går til 
elinstallation). Andespil og indkøb af kakkelovn. 

1929-1931. Fastelavnsridning med 
udklædning og bal. Prisen for kaffe 
sættes op til 60 øre! 
Fælleslæsninger fortsætter. 
 
1932-34. Fastelavnsridning bliver til 
fastelavnfest (altså uden heste). 
Husmandsforeningen holder fest. 
Socialdemokratisk forening, 
husflidsforeningen og foredrags- 
forening opsiger kontrakt. Sætter leje 
ned til kr. 30. Der etableres rørfor-
bindelse til Valdemar Hermansens 
mark fra den gamle beholder. 
Septiktank bliver for dyrt. 
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1935-1937. Dans. Frk. Hejr betaler for leje af sal kr. 2 pr. aften. Bestyrelsen arbejder på sagen om 
udvidelse af salen mod nordvestgavlen. Tegning af nye aktier. Gymnastikken har ikke betalt, i økonomisk 
krise. Aftaler betaling. Socialdemokraterne fortsætter med kr. 30. Skytterne  begynder at skyde i jan. og 
feb. Kr.1 pr. gang. Fastelavnsfest og Høstfest fortsætter. 
 

 

                                Forsamlingshuset ca. 1940. 
 
1938-1941.Salen udvides. Der begynder folkedans for aktionærer. Nye gardiner samt ryglæn på 
bænkene. Foredrag, oplæsninger, filmforevisninger og dilettant. 
 
1942-1948. Oplæsning ved Johs. Jørgensen,  Allerupgaard, musik 3 mand/ overskudet skal gå til 
Faderløse finske børn. Nye takster samt tegne flere aktier. Der købes 50 stk.sangbøger.  
Bazar gav overskud på kr. 3634. Der købes brugt kakkelovn af Hørby Færgekro kr. 300. Der opsættes ny 
køkkendør. 
 
1949. Jubilæumsfest 29/11 1949 planlægges.  
Søge om priser på at få lagt vand ind. 
1950. Besøg af kgl. Skuespiller Elith Foss og Palle Huld som optrådte fastelavnsmandag. 
Sognerådet bevilligede årligt tilskud til driften, resten kom ind ved salg af aktier, arrangementer og leje.   
1951-1954. Det blev besluttet at opføre nye toiletter til kr. 9277,- disse stod færdige 14/7 1952.  
Hvert år er afholdt fastelavnsfest, dilettant enten af hjemmehørende eller af inviterede nabobyer samt 
høstfest. Ved høstfesten i 1950erne med kaffebord og  taler bl.a. af rektor Larsen, Stenhus og Jessen fra 
Vallekilde. Der var bal bagefter med 2 mands orkester. (Pris ægtepar kr. 5 enlige kr. 3, børn kr. 0,75). 
1954. Lofterne skulle ordnes og man måtte søge Sognerådet om forhøjet tilskud. 
1955-1958. 4. maj 1955 aften med taler af pastor Krarup Hansen, Butterup. Fælles fakkelgang til 
idrætspladsen. Danselærer Vinter Jørgensen lejer sig ind. Kun få år. Der klages over varmen, kniber med 
at kakkelovnen er god nok. 
 
1962-1967. Der kommer KODA afgift på kr. 45 i kvt.  Og senere samme år skraldespandstømning.  
Polibetjent Plet Hansen  holdt møde for at give forklaring på forandringer i bevillingsregler med salg af 
spiritus for øje. Nye tider. Bankospil giver god økonomi og køb af nye stole. 
 
1968. Udvidelse/ombygning af ”huset” kommer på tale, derfor ekstraordinær generalforsamling, vedr. 
bygge/ombygningstanker og hjemtagning af lån. Planer fortsætter 1969, mange overvejelser, stort projekt 
og hvad med ”Skoleplaner” er et spørgsmål. Badmintonklubben i Holbæk overvejer at bygge på Trier 
Petersens grund, men de får et andet og bedre tilbud. Centralvarme trænger sig også på, mange tanker 
og møder holdes. Men i sep. 69  får  man afslag fra sognerådet og en meget skuffet bestyrelse. Knald 
eller fald! 
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Dec. 69 ekstraordinær generalforsamling. Nyt ombygningprojekt klar, lånetilbud på kr. 100000 fremlagt og 
vedtaget, men kræver endnu en ekstraordinær generalforsamling. 18/12-69 vedtaget og ombygning 
starter. 
 
1969. ”De unge på 40 år”  god tilslutning.  

 
  
1970 ombygges Forsamlinghuset og er klar til invielse.  

 
 

 
 
  
Huset er nu ombygget, men trænger til udvendig maling, samt udsugning m.m. Søger om 
kommunegaranti kr. 100.000. Der indlægges vand, må låne kr 60.000 med pant i ”Huset.” 
Stigende fremgang, og der anlægges parkeringsplads, blomsterkummer. Andespil går godt. 
 

 
 
 
 
 

23/1-1971 indvielse med indbudte 
gæster fra Holbæk Byråd, 
Håndværksmestre,Sparekassen 
København Sjælland og 
kulturudv.form. Frede Schandorff 
og frue.(De to sidstnævnte også til 
festaftenen). Recption 10-12 og 
aftenfest kl. 18 med stor middag, 
musik og dans. Torben Andersen 
formand udtalte: 
”En værdig geninvielse af 
nyrenoveret Forsamlingshus.” 
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25/9 1974 50 års jubilæum, fest og festtale v/ Gunnersen Jensen 
  

 
 
1975-1976. Juletræsfest  sammen med Idrætsforeningen. Tuse Hallen bygges. 
Forsamlingshuset  har fortsat god udlejning. NYT!  Svend Frederiksen møder op som observatør fra 
Holbæk Kommune. Bestyrelsen indsender forespørgelse til Holbæk Kommune om observatørens 
rettigheder og beføjelser. 
Ekstraordinær generalforsamling, store drøftelser om husets fremtid. Ny generalforsamling. 
Kontakt til borgmester Arnold Sørensen og økonomiudvalg ang. forholdene. Kommunens  forhold og 
tilskud samt  bestyrelsens hæftelse. Nu er forsamlingshuset et I/S. Der skal tegnes nye aktier og  ønske 
om en god fremtid for Huset. 
Økonomien lige anspændt. Der søges om kommunetilskud og får kr.15.000. Behov for nyt porcelæn. 
Fastelavnsfest/ høstfest som sædvanligt og Gislinge Jagtforening tager andespil op igen og folkedansere 
begynder igen. Levnedsmiddelkontrollen kom på besøg, bemærkninger må udbedres i køkkenet. Kaffe m. 
brød forhøjes til kr. 6. 
1977. Indhentning af tilbud til fortsatsvinduer og isolering. Kommunalt tilskud kr. 30.000.   
Sagfører Steen Harrsen udfærdiger vedtægtssændringer, som godkendes på generalforsamlingen.  
1978. Køkkenet bliver kasseret af Veterinærmyndighederne. Udkast af arkitekt med udvidelse af køkken, 
bliver dyrt. I samarbejde med Husmoderforeningen afholdes julehygge (foredrag samt gløgg og 
æbleskiver). 
1980. Holbæk Kommune meddeler, at i tilfælde af nedlæggelse af Forsamlingshuset, skal det overdrages 
kvit og frit til Holbæk Kommune. Foredrag af Henning Nielsen og Birthe Weis.  
1983-1984. Alm. vedligeholdse bl.a. råglas i hoveddør. Lejligheden nedlagt af stadsdyrlæge, p.g.a 
manglende køkken. Forsamlingshuset skal momsregistreres. 106 arrangementer- 86 uden betaling- 
drøftelse af ny afregningkontrakt, men ikke fastsat. 8 nye bordplader, nye vinduer i baglokalet og nye 
gardiner. Fastelavnsfest kun hvet andet år fremover. (Ikke nævnt flere fastelavnfester.) Lejeindtægt til 
huset faldet 50%. Der etableres telefonsvarer. 
1987-1988. Tuse Uge med fest i huset. Gymnaster og pensionister sætter bagindgang i stand og bruges 
derefter til omklædning for gymnastikhold. Stor fremgang i arrangementer. 
Kommunalt tilskudsaftale for 5 år, dejligt. Isolering loft over sal / stole ombetrukket). Regnskab skal føres 
af revisor. 

Bestyrelsen i 
jubilæumsåret. 
 
Fra venstre: 
Bent Hansen 
Dagny Frederiksen 
Jørgen Christensen 
Helge Johansen 
Bertha Rasmussen 
Jørgen Steen 
Egon B. Petersen 
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1989. Fest for ”husets” 100 års jubilæum den 20. maj. Skoleleder Poul E Carlsen underholder.  
Fejres også med reception d. 5. juni. 10 billeder af gymnaster bliver lavet og ophængt til jubilæet. 
1990-1993.Toilet renoveret med dykpumpe. 12 nye bordplader. Kommuneaftale fast i 4 år. Nyt køleskab 
og  handicaptoilet. 75 nye stole / plan om udvidelse af køkken. Arrangementer stigende. Ekstraordinær 
generalforsamling vedr. køkken 20 m2 190,000 + el-tavle, ingen kommunegaranti. Blev vedtaget og 
tinglyst. 
1994. Opsætning af vandmåler. Der er penge i kassen til renovering af facaden. 
1996-2000. Købt nyt klaver efter tilskud fra pensionistforeningen på 2.000 kr. Parkeringsplads får 
genbrugsasfalt – frivillig hjælp fra bestyrelse. Nye vedtægter for ”I/S Tuse forsamlingshus. 

 
 

Foto af Johanne og Ejner Sørensen  
med deres datter Lizzie Lykke Olsen.  
 
Venligst udlånt af Lizzie Lykke Olsen. 

 
På næste side en beskrivelse fra Lizzie Lykke Olsen, om 
hendes barndom i forsamlingshuset. 
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Mine forældre, Johanne og Ejner Sørensen, flyttede ind som bestyrer i marts 1940.  
Var da lige blevet gift. 
Samtidig med bestyrerjobbet var min far pantefoged i Butterup-Tuse sogn samt havde et kontorjob på tankstationen 
Esso i Holbæk. Den lå hvor der nu er p-plads til vandrerhjemmet. 
Ved siden af køkkenet var der en lille stue samt en større, hvor sognerådsmøderne blev holdt, en skænkestue, salen 
og ovenpå soveværelse samt et lille værelse. 
Udenfor var der bl. a. vaskehus, hønsehus m.m. Hvor der nu er p-plads, var der køkkenhave. 
 
Iflg. Notater fra min mor 
Det var nogle hårde år med megen frost, så det var ikke nemt at få varme med våde tørv. 
Vi snød os til generatorbrænde, som ellers kun var til bilerne, så det måtte gemmes væk på udhusloftet. 
Under krigen skulle også mørklægges, ikke en lysstråle måtte komme ud. 
Også det fik vi lært. Ellers fik vi besøg af de tyske soldater. 
Fik i 1951 for en kop kaffe med brød 65 øre. 
    
Forsamlingshuset var stedet hvor det meste foregik. 
Det var gymnastik samt opvisninger, folkedans, danseskole, bal, juletræsfest, fastelavnsfest, dilettant, hvor min far 
mange gange var instruktør. 
Ligeledes valghandlinger – med efterfølgende spisning for sognerådet. 
 
I 1951 blev de trætte af alt arbejdet til en lille løn og besluttede at stoppe som værter. 
Min far var da blevet kasserer for Butterup-Tuse Kommune og vi flyttede til Allerup. 
Min søster og jeg er begge født i forsamlingshuset i 1942 og 1947. 
 
Udtalelser fra min mor samt hvad jeg husker. 
 
Lizzie Lykke Olsen, 5. juni 2013 

 
Tiden fra 1995 – 2015, hvor Mogens Nielsen var formand. 
 
Forsamlingshusene og kommunalbestyrelserne. 
Vi går alle ud fra, at kommunalbestyrelserne som regel har været meget interesserede i, at der er 
samlings-og aktivitetslokaler overalt. 
Tuses forsamlingshus er ingen undtagelse. Selvom det blev bygget af private og for private midler, kom 
der tider, hvor sognerådet trådte til med økonomiske tilskud, når der var behov for det. 
Det fortsatte efter at vi blev en del af Holbæk kommune med støtte til ombygninger og større ved-
ligeholdelsesopgaver, ofte i forbindelse med øgede myndighedskrav fra miljø og beredskabs-
myndigheder. Det var krav, der medførte meget mere administration, som vi ikke kunne flytte over på 
værtens skuldre, men måtte klare i bestyrelsen. 
 
I Holbæk er forholdene for forsamlingshusene meget forskellige. I Vipperød er forsamlingshuset bygget 
ind i hallen, i Hagested sammen med skolen, mens andre heriblandt vores er forblevet privat uden 
driftsfællesskab sammen med andre. Vi fik 4-årige driftsaftaler med kommunen. Med forskellige 
begrundelser ønskede man at nedbringe disse tilskud, så vi skulle klare os for et mindre budget.  
Det blev helt katastrofalt, da vi måtte flytte en del aktiviteter for ældre til huset, fordi skolen inddrog 
gymnastiksalen til skolebrug, da man kunne flytte skolens brug af gymnastiksal til den gymnastik-sal, som 
vi i Tuse If havde opført og selv betalt som tilbygning til hallen. Vi mistede så en masse aktivitetstimer, 
som vi havde haft i den gamle gymnastiksal og ikke kunne flytte over i den nye. 
I skolens og hallens lokaler var det gratis, for det sagde fritidsloven. Da forsamlingshuset ikke er ejet af 
kommunen, havde vi ikke ret til gratis benyttelse der. I begyndelsen var kommunens tilskud så stort, at 
det var muligt at stille lokalerne gratis til rådighed efter fritidslovens bestemmelser for vores senioridræt, 
men efterhånden ville nogen i kommunen gerne skære ned på dette tilskud for at bruge pengene andet 
steds. Vi sendte hvert år regnskab ind og medsendte opgørelse over, hvilke aktiviteter, der blev afviklet i 
huset.  
Alligevel kunne vi læse i avisen, at man ikke mere ville give tilskud til ”festhusene”, for det var i 
konkurrence med private festarrangører. Et forslag, som fremkom på et møde i Tuse Forsamlingshus af 
en fremtrædende politiker, var at kommunen kunne jo sælge huset til os for 1.- kr. Så kunne vi selv klare 
driften!!! Politikeren var ikke klar over, at huset var vores eget. Det fortalte os, at vi kun var en ubetydelig 
brik i kommunens økonomi og derfor ikke fik mange til at sætte sig ind i problemstillingen, selv om vi hvert 
år indsendte årsberetninger, regnskaber og opgørelse over brugerbenyttelse. 
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Vi  var til møder med politikere, forvaltning, borgmesteren og fremhævede, at 
Tuses forsamlingshus blev anvendt til mange aktiviteter, fordi kommunen 
inddrog den gamle gymnastiksal  og flyttede sin gymnastik over i den sal, som 
Tuse IF havde opført og betalt. Det argument blev  omsider akcepteret efter et 
møde i Tuse Lokalforum, hvor vi også fremlagde løsningsforlag for politikere og 
lokalbefolkningen. Vores driftsaftale var da blevet forringet med ca. 30.000 kr. 
om året. 
Men vores økonomi blev også forringet, da staten ophørte med at refundere 
energiafgifterne. Da mistede vi ca. 28.000 kr. om året. Samtidig faldt 
gymnastikforeningens lokaletilskud ikke på plads, så det blev nedsat med ca. 
18.000 kr. til 6.000 kr. om året. 
 

Det var store beløb, i et budget på i alt ca. 200.000 kr. De beløb var 
det ikke muligt at hente hjem ved at hæve forpagtningsafgiften fra 
værterne. Vi prøvede delvis at hæve afgifterne hos værterne, og det 
var måske derfor, at vi fik værter, som havde svært ved at kunne 
leve af indtægterne og opsagde kontrakterne. Derfor vurderede vi, at 
vores eneste mulighed for at få budgettet til at holde, var at indføre 
brugerbetaling. Vi indkaldte til møder om betalingen. Selvfølgelig 
kunne ingen lide at få brugerbetaling, for mange andre steder kunne 
de aktiviteter afvikles gratis i kommunale lokaler. Det kunne vi bare 

ikke i vores lokalområde. Men det blev aftalt til 300 kr. pr. aktivitetsgang. På årsbasis blev det mange 
penge, der gjorde, at vi kunne holde huset i gang med en vært til at sørge for den daglige drift. Alternativt  
havde vi måttet lukke og slukke og solgt bygningerne. Vi overvejede også at lave huset til et nøglehus, 

altså med drift uden vært, men det var ikke godt nok, syntes 
vi. 
I 2008 havde vi fået nye brugergrupper i huset. Det betød 
øgede udgifter på en række områder, men også større 
indtægter til værten og huset. Whistklubben flyttede til Tuse 
fra Eskebjerg. Bue-skytterne rykkede fra Tusehallen og 
idrætspladsen til huset og haven her. Revygruppen kom i 
gang igen efter mange års pause. Lokalhistorisk forening 
blev oprettet i februar 2008, så det blev til flere møder og 
arrangementer.  
Forsamlingshuset blev et meget aktivt center for vores  

ældre og deres foreninger. Et senioridrætscenter og       
endda meget mere. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aktiviteter i 
Forsamlingshuset 
i året 2009 
Gymnastik: 62 gange 
Bueskydning: 47 gange 
Lanciers: 7 gange 
Whist: 47 gange 
Banko: 7 gange 
Lokalhistorisk for.: 9 gange 
Møder/begravelser: 47 gange 
Fester: 38 gange 
I alt: 264 arrangementer 

 

Heldigvis havde vi også en dygtig og arbejdsom bestyrelse, der 
sammen med ægtefæller, bestyrelsesmedlemmer fra den 
nyoprettede støtteforening og de forskellige værtsfolk, kunne 
minimere vedligeholdelsesudgifterne og endda forbedre og 
udbygge bygninger og lokaler. Bl. a. kunne vi med lidt hjælp selv 
udskifte yderdørene og vinduerne. Se nedenstående eksempel. 
Der er ingen tvivl om, at det fælles arbejde var med til at fremme 
sammenholdet i vores lokalområde. Forsamlingshuset er det sted i 
lokalområdet, hvor flest ”gamle” tuseboere er aktive. 
Som det ses på billederne, er der en del af de ”gamle tuser”, der er 
aktive i bestyrelsen for forsamlingshuset. Vi får også hjælp til 
arbejdet af medlemmer for den nyoprettede støtteforening. 
Den er rigtig god både med hjælp med arbejdet og til at skaffe 
penge ”til huse”.  
 

 Der var løbende vedligeholdelsesopgaver – her eksempelvis fra året 2009. 
Ny platform ved bagdørerne, overdækning af terrassen, omlægning af nøglesystem, asfalt på en del af p-plads 
(buskørebane), Nyt mikrofonanlæg, købt nyt flag og vimpel, opsat krukke med sand til cigaretskod, skillevæg i 
garage fjernet, borde og stole efterset og repareret, døre justeret, ny dørstopper på hoveddøren, købt klaverstol, 
nyt lysarmatur ved p-pladsen, hovedtrappe repareret, fliser foran toiletterne, afløb i håndvaske forsynet med 
overløbssikring, nyt brugt gaskomfur lovliggjort, pudsskade i salen repareret, kloakker gennemspulet, p-plads lys 
ved kirken (3000 kr.), nyt service til Marianne, salens gulv lakeret. 
Det hele – og mere til – klaret på ca. 8 arbejdsdage og 20 møder + klargøring, indkøb og skrivearbejde. 
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                     Billedark med glimt af aktiviteterne og af vedligeholdelsesarbejdet.  
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Tiden efter 2015   
 
I 2015 blev Bent Andersen formand. Forsamlingshuset fik et tilskud fra Stat og Kommune på 417.000 kr. 
til renovering af lejligheden med henblik på, at bestyreren kunne bo der. Forsamlingshuset og 
Støtteforeningen skaffede selv ca. 125.000 kr. Arbejdet blev udført af Daurehøj. 
 
Den 1. juni 2016 tiltrådte Lene Rahbek som ny bestyrer, og flyttede ind i den nyrenoverede lejlighed. 
Der er efterfølgende investeret i flere nyanskaffelser såsom nyt gasfyr, stor kaffemaskine, pålægsma- 
skine, industristøvsuger, fejemaskine, køleskabe, fryser mm. Støtteforeningen har givet ca. 100.000 kr. 
Bestyrerparret har lavet en del malerarbejde og bl.a. sat nyt betræk på stolene. 
 
I 2017 er den store sal blevet malet, gulvet er slebet og lakeret, skuret er istandsat, terrassen er blevet 
lukket m.m. Bestyrelsen har medvirket ved vedligeholdelse og diverse arbejdsopgaver. 
 
Tuse Forsamlingshus står nu nyrenoveret og indbydende og med en bestyrer, som har store planer med 
huset. 
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            Bestyrelsesmedlemmer fra 1924-2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1924-1929 Peter Larsen 
1924-1926  Oluf Hansen 
1924-1927 Hans Hansen 
1924-1927 Herman Stoltze 
1924-1926 Simon Hermansen 
1924-1926 Herman Levetz 
1924-1932 Oluf Christensen  
1924-1926 Mich. Sørensen 
1924-1927 Fr. Thorsen  
1926-1930 Jørgen P. Olsen 
1926-1930 Svend Nielsen 
1926-1932 Chr. P. Petersen 
1927-1947 H. P. Jakobsen 
1927-1941 Peter Andersen 
1929-1934 Fr. Skødstrup 
1929-1931 Holger Petersen 
1930-1934 Chr. Carlsen 
1930-1942 Chr. Hansen 
1931-1935 Anders P. Bahn 
1932-1934 Herman Jensen 
1932-1941 Valdemar Jensen 
1934-1950 Johs. Rasmussen 
1934-1942 Herman Larsen 
1935-1941 Svend Halby 
1936-1937 Peter Petersen 
1941-1949 Georg Olsen 
1941-1955 Henry Larsen 
1941-1950 H.J. Kjeldsen 
1942-1946 Oluf Christensen 
1942-1950 Holger Larsen 
1946-1947 Oluf Nielsen 
1947-1949 Frede Frimodt 
1949-1950 Oluf Christensen 
1949-1951 Gunnar Hermansen 
1949-1954 Svend Halby  
1950-1958 H.C.Jensen 
1950-1954 Niels Steen 
1950-1951 Knud Nielsen 
1950-1952 Peter Nielsen 
1951-1953 Lars P.Larsen 
1951-1955 Henry Larsen 
1951-1969 Albert Jacobsen 
1952-1954 Poul Smidt 
1953-1965 Gunnersen Jensen 
1954-1958 Poul Gunnersen 
1954-1956 Jens Aage Olsen 
1954-1960 Alfred Larsen 
1955-1956 Frank Larsen 
1956-1958 Folmer Andersen 
1957-1965 Christian Nielsen 
1958-1970 Johannes Christensen 
1958-1964 Karl Poulsen 
1958-1962 Henry Larsen 
1960-1962 Ejner Sørensen 
1962-1966 Eskild Hansen 
1962-1964 Knud Nielsen 
1964-1966 Alfred Nielsen 
1964-1966 Poul Sørensen 

 

1965-1969 Holm Rasmussen 
1965-1969 Hans J. Kjeldsen 
1966-1968 Bent Andersen 
1966-1970 Karsten Hovmøller 
1968-1972 Anne-Lise Gregersen 
1968-1970 Villlum Jensen 
1969-1973 Viggo Rasmussen 
1969-1973 Torben Andersen 
1969-1973 Leif O. Jensen 
1970-1975 Jørgen Steen 
1970-1976 Egon B. Petersen 
1970-1986 Bent Hansen 
1972-1976 Bertha Rasmussen 
1973-1976 Dagny Frederiksen 
1973-1983 Helge Johansen 
1973-1977 Jørgen Christensen 
1975-1976 Viggo Rasmussen 
1976-1988 Jørgen Steen 
1976-1976 Gunhild Jensen  
1976-1976 Ole Jørgensen 
1976-1985 Ella Andersen   
1976-1978 Torben Andersen 
1976-1978 Johs. Christensen 
1977-1981 Holm Fogelberg 
1978-1982 Inger Steffensen 
1978-1982 Gurli Jensen 
1981-1987 Gorm Truelsen 
1982-1988 Herman Jensen 
1982-1986 Alfred Jensen 
1983-1988 Erik Rasmussen 
1985-1989 Torben Andersen 
1986-2010 Kjeld Pedersen 
1986-1988 Inger Steffensen 
1987-1995 Lars Vangslev 
1988-2011 Kurt Nielsen 
1988-2007 Gunner Hermansen 
1988-1994 Vagner Jensen 
1988-1995 Inge Larsen 
1989-1995 Edith Andersen 
1994-2009 Viggo Rasmussen 
1995-2015 Mogens Nielsen 
1995-2003 Samuel Hansen 
1995-2008  Erling Olsen 
2004-2008 Alfred Nielsen 
2008-2015 Poul Arne Jacobsen 
2008-2010 Leif Hermansen 
2009-2015 Kurt Bagge Nielsen 
2009- Bent Andersen 
2010- Freddy Nielsen 
2010-2016 Arne Gottrop 
2013-2017 Peder Hansen 
2015- Vagn Justesen 
2015-  Jørgen Steen 
2015-2017 Kurt Nielsen 
2015-   Poul Erik Pedersen 
2016-  Michael Mortensen 
2017-  Jan Nyholm 

Den nuværende 
bestyrelse. 
 
Bent Andersen, formand 
Freddy Nielsen, næstfmd. 
Jan Nyholm, kasserer 
Poul Erik Pedersen 
Vagn Justesen 
Jørgen Steen 
Michael Mortensen 
 
 
 

Der er lidt usikkerhed 
om nogle af årstallene. 
Hvis de er forkerte, 
bedes I bære over 
med os. 
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Formænd  
1924-1927 Hans Hansen 
1927-1930 Jørgen Olsen 
1930-1933 Frederik Skødstrup 
1933-1937 Peder Pedersen 
1937-1941 Valdemar Jensen 
1941-1942 Kristian Hansen 
1942-1949 Georg Olsen 
1949-1951 Gunnar Hermansen 
1951-1954 Svend Holby 
1954-1965 Gundersen Jensen 
1965-1970 Johannes Christensen 
1970-1973 Torben Andersen 
1973-1976 Egon Petersen 
1976-1978 Jørgen Steen 
1978-1983 Helge Johansen 
1983-1986 Gorm Truelsen 
1986-1988 Jørgen Steen 
1988-1995 Lars Vangslev 
1995-2015 Mogens Nielsen 
2015- Bent Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Historien om Tuse Forsamlingshus er samlet af Bodil Pedersen, Edith Andersen og Mogens Nielsen. 
Endvidere oplysninger fra Bent Andersen. Afsnittet fra 1995-2015 skrevet af Mogens Nielsen. 
Avisudklip fra Venstrebladet. Brochurer, annoncer mv. og forhandlingsprotokollerne er materiale som opbevaresr i 
Lokalhistorisk Forening. Diverse fotos taget af Mogens Nielsen. 
Materialet er skrevet og redigeret af Erling Knudsen i foråret 2018. 

 

 
 

Værter 
1924-1926 Agnes Johannes Jørgensen 
1927-1928 malermester F. Sørensen og frue 
1928-1928 R. Gabriel Hansen 
1928-1940 Mathilde og Anna Thorsen og fru 

Helgogaard 
Det fremgår ikke af forhandlingsprotokollen 
hvornår Mathilde og Anna Thorsen stoppede,  
og fru Helgogaard begyndte. 

1940-1951 Johanne og Ejnar Sørensen 
1951-1958 Vilhelm Smidt 
1958-1964 Aase og Tage Larsen 
1964-1966 D. Basnov 
1966-1970 Bodil og Mandrup Nielsen 
1970-1976 Mary og Bent Jensen 
1976-1977 Kirsten Christensen og Leif 

Nielsen 
1977-1978 Emmy Andersen 
1978-1986 Lis og Verner Hansen 
1986-2002 Anne og Jan Møller 
2001-2003 Sandy Nielsen 
2003-2006 Gitte Ludvigsen 
2006-2016 Marianne Petersen 
2016- Lene Rahbek  

 


