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SIDE 16 

Bestyrelsen   

Medlemskontingent og medlemsantal 
Der opkræves et årligt kontingent i marts måned. Kr.150 pr. person. 
Nye medlemmer, indmeldt efter 01.10., betaler halvt kontingent. 
 
Der er pr. 31.12.2022 195 medlemmer.        
 
Du kan betale kontant,  via netbank eller MobilePay 
Kontonummer: Reg.:  9570, kontonr.: 12667388 
MobilePay nr.: 93759 
 

Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen. 
Tuse Byvej 96, Tuse, 4300 Holbæk  
 

 

Skan denne qr-kode på din iPhone 
eller iPad og du kommer direkte  
til vores hjemmeside. 

Butterup-Tuse-Hagested 
Pensionistforening 

Arrangementer, udflugter og rejse  
Danske Seniorer, medlemsskab  
Annoncører 
Bestyrelsen, kontingent m.m. 

 Program for 2023-2024 

Bindende tilmelding til Agnete Hansen 
Tlf. 30 53 14 71, e-mail: agnete-stenholm@jubii.dk 
Tilmelding efter først til mølle-princippet. 
Busture gennemføres med 35 deltagere. 
Opsamlingssteder: Administrationscentret, Jernbanevej,  
Tuse Skole og Tuse Aktive Center 

side 2-8 
side 9 
side 10-15 
side 16 

Stevns Klint 



SIDE 2 Foredrag/underholdning/udflugter 

Høstfest. Flemming Udengaard spiller 
19. september 23 kl. 13  

 

Sandskulpturerne i Hundested—Her løber historierne ud i sandet  
23. maj 23 

 

Udflugt til  Karen Blixen Museum, Rungstedlund 
10. oktober 23   

Der var engang et lille sandkorn, der ønskede sig 
at blive til noget ganske særligt. Livet i grusgra-
ven var blevet noget så kedeligt. En dag kom en 
kæmpemæssig gravko forbi, og tog sandkornet og 
mange ligeså med til en driftig lille havneby, hvor 
begavede kunstnere fra hele verden…. 
Pris: 300 kr. inkl. spisning på Restaurant Knud  
kl. 12.30 
Tilmelding fra 8.-15. maj  
Afgang Holbæk 9.15, Tuse 9.30 

Kom med til høstfest og få en hyggelig eftermid-
dag med fællessang. 

Spisning kl. 13 og derefter spiller Flemming 
Udengaard 

Pris: 200 kr. inkl. spisning 
Tilmelding senest 11. september. 

Man kan udover at lære om Karen Blixens liv og 
forfatterskab, også opleve hendes smukke forfat-
terhjem.  
kl.11.30 -12.15 rundvisning med guide. 
kl.13.00  spisning på Rungsted Kro,  
 
Pris: 300 kr. inkl. spisning   
Tilmelding fra 25. sept.- 02. oktober 
Afgang Holbæk 9.15, Tuse 9.30 
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Tlf.: 26 90 65 54 

Rubys.vp@gmail.com 
www.rubysvinduespolering.dk 

 
   RING OG FÅ ET GODT TILBUD 

Ruby’s vinduespolering Aps 

 
 
 
 
 

 

 

SIDE 3 Foredrag/underholdning/udflugter 

Foreningen blev stiftet for 50 år siden 9. april 1973 
6. november 23 kl. 14  
fejrer vi det med fællessang, kaffe og lagkage. 
Musik og sang giver glæde og godt samvær, 
så mød op og kom i godt humør og vær med  
til at synge nogle af de gode gamle sange. 
Max og Knud spiller til.  
Der vil også blive vist billeder fra foreningens 
arrangementer.  
Det er gratis denne dag. 
Tilmelding senest 29. oktober  
Adgang for alle.   

Vig & Ven 
5. februar 24 kl. 13  

 

.   

Julegudstjeneste– og julefrokost  
4. december 23 

Tuse Kirke kl. 11.30  
julefrokost i forsamlingshuset kl. 12.30  
 
Vi synger julesalmer og sange, Knud og Max 
spiller. 
Lotteri med flotte gaver. 
 
 
Pris: 200 kr. inkl. spisning.  
Tilmelding senest 26. november. 

Danske evergreens humor og fortælling.  
De fleste sange er kendte – og publikum må 
gerne synge med. Det hele bindes sammen af 
sjove, finurlige og vedkommende fortællinger, 
leveret med et glimt i øjet.  

 
Pris: 200 kr. inkl. spisning 
Tilmelding senest 27. januar. 



SIDE 4 Foredrag/underholdning/udflugter 

Generalforsamling  
4. marts 24 kl. 14  

iflg. vedtægterne, som står på foreningens  
 hjemmeside ww.tuse.holbaek.dk/pensionist 
 
 Efter generalforsamlingen vil der være fællessang,           
 hvor Max og Knud spiller til. 
 
 Pris: 80 kr.  inkl. kaffe og kage  
(gratis adgang, hvis man ikke ønsker kaffe og kage) 

                               Tilmelding senest  25. februar. 

Ved kontant betaling 
Medbring så vidt muligt aftalte penge, da vi ikke 
mere kan få mønter i banken. 
 
Ved betaling med MobilePay 
Betal venligst samme dag pga. ny regel hos Mobi-
lePay. 
 

Ved betaling med MobilePay 
Du kan betale med MobilePay 
Du kan betale med MobilePay 

Hvide ankelsokker   Foredrag af Lone Wennemoes  
15. april 24 kl. 14  

Hvide ankelsokker er en socialrealistisk og ærlig 
skildring om en teenagepiges liv og opvækst i en 
børneflok på syv piger i Gladsaxe Kommune i 
1950’erne. Året er 1961 og Lone r bare 15 år, da 
hun bliver gravid. 
 
 
Pris: 80 kr. inkl. kaffe og kage 
Tilmelding senest 8. april 
Adgang for alle. 

§ 
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Kaj Andersen 
Strandvejen 3 
Gislinge 
Lammefjord 
4532 Gislinge 
Tlf.: 59 46 31 46 
Fax: 59 46 31 96 

SIDE 12 

 

Audebo Havecenter 
Nykøbingvej 96 
4300 Holbæk 
www.audebo-havecenter.dk 
Webshop: audebohavecenter.dk 
Tlf.: 59 46 04 09 

1. dag: Knuthenborg Safaripark    
Turen går sydpå til Lolland og Knuthen-
borg Safaripark. I Maribo møder vi en dyg-
tig lokalguide, som i Knuthenborg  
Safaripark kan fortælle en masse om par-
ken, grevskabet og bygningerne i parken. 
På vores køretur i den mere end 400 ha. 
store landskabs– og dyrepark oplever vi 
alverdens dyr fra eksotiske egne som Afri-
ka, Amerika, Asien og Australien og kan følge de farverige tigere, giraffer 
og næsehorn, der blander sig med hinanden på savannen. Dyrene går frit på 
store områder—opdelt efter det kontinent, hvor arten oprindeligt stammer 
fra. Parken er nu også hjemsted for de fire pensionerede cirkuselefanter 
Lara, Djungla, Jenny og Ramboline, som i 2020 flyttede ind i Europas stør-
ste elefantanlæg. Anlægget er en pendant til den afrikanske savanne med 
mudderhuller, sandbade og vandhuller, som beboerne kan bade i. 
Frokost i Knuthenborg. 
Midt på eftermiddagen indlogeres vi på Hotel Maribo Søpark. Straks man 
træder ind på hotellet, mødes man af en betagende udsigt over Søndersø. 
Lige udenfor er der direkte adgang til stisystemet omkring Maribo sø– og 
naturpark, samt domkirken.  
 
Aftensmad på hotellet. 
Der er gratis kaffe og frugt på hotellet, hele døgnet 
 

  
Afrejse:   Mandag d. 21.—23. august   
   kl. 08:00Tuse Aktive Center, Tuse Byvej  
       kl. 08:15 Holbæk, Adm.center, Jernbanevej 6 
                                    Mødetid 15 min. før afgang. 
   
Tilmelding senest 1. maj til Lillian tlf. 24 60 87 66 eller Max 61 76 06 78 
Betaling opkræves af Hafnia 
Hjemkomst: Onsdag d. 23. august ca. kl. 17:30  
Pris: kr. 4.395 pr. person i delt dobbeltværelse 
Tillæg eneværelse: kr. 600 
Hafnia Rejser har reserveret 39 pladser til os på denne tur. Når I har til-
meldt jer, så sender vi en samlet tilmeldingsliste til Hafnia Rejser, hvoref-
ter det er dem, der kommunikerer direkte med jer mht. betaling med vide-
re. 

Lolland —busrejse 3 dage Side 5 



2. dag: Femern, Lollandske Godser og sejltur med Anemonen 
I dag får vi atter lokalguide med ombord på bussen og starter dagen med 
at køre til Rødbyhavn. Her ser vi på arbejdet med den nye Femern-
forbindelse—planen for byggeriet, byggeriets status og fremtid og de for-
ventede konsekvenser af tunnelbyggeriet. Den 18 km lange tunnel skal 
placeres i 30-40 meters dybde under vandet og op mod 3000 personer  
samarbejder på den komplekse byggeplads.  
Vi fortsætter turen til Kramnitze, hvor lokalguiden fortæller om stormflo- 
den i 1872, om dige-byggeri og inddæmningen af Rødby Fjord. 
Lige uden for den gamle købstad Maribo havde grevskabet Rewentlow et 
af sine godser, Christianssæde. Vi hører historien om grevskabet og 
C.D.F. Rewentlow, som var en af de mest betydningsfulde personligheder 
i Danmark i 17-1800-tallet. Barokbygninger fra 1690 har stået tom og 
ubeboelig siden en voldsom brand i 1979. Med et nyt ejerskab er man nu 
påbegyndt genopbygningen og et nyt kapitel i Christianssædes historie. 
Efter en lækker frokost i en af godsets sidebygninger fortsætter vi vor tur 
ud i Naturpark Maribosøerne. Naturpark Maribosøerne består af flere sø-
er, beliggende i et storslået herregårdslandskab, omkranset af marker, eng
-, mose– og skovarealer. 
 Retur i Maribo by skifter vi transportmiddel til Turbåden Anemonen og 
oplever Naturpark Maribosøernes enestående natur fra søsiden. Maribo-
søerne er hjemsted for Danmarks største bestand af havørne og et usæd-
vanligt stort antal fuglearter. Fra Anemonen oplever vi dem fra første par-
ket, på en times sejltur. 
Aftensmad på hotellet. 
 
 

 

Side 6 
 Side 11 

 
Salg, service og reparationer 
Landevejen 83, 4532 Gislinge                          
Tlf.: 28 15 65 25 
E-mail: info@tghp.dk 

mailto:info@tghp.dk
mailto:tgu@tghp.dk


Annoncører SIDE 10 

2023 

14. september 

28. september 

12. oktober 

26. oktober 

 9. november 

23. november 

14. december 

 

2024 

11. januar 

25. januar 

 8. februar 

22. februar 

14. marts 

11. april 

25. April 

Bankospil 2023-2024 kl. 14 i Tuse Forsamlingshus 
Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus og støtteforeningen afholder 
følgende bankospil:  

 
 

 

Tuse Forsamlingshus 
Smag og glæder kan tilbyde at stå for 
menuen til din fest i, og ud af huset. 
 
Tlf. 53 67 28 29 
smagogglaeder@outlook.dk 
smagogglaeder.dk 
Tuse Byvej 96, 4300 Holbæk 

Smag og glæder 

 

3. dag: Stevns Klint Experience 
Eftermorgenmaden pakker vi bussen og kører nordpå til Stevns. 
Stevns Klint blev i 2014 optaget på UNESCOs liste over Verdens arv, fordi 
den rummer historien om den store masseuddøen for 66 millioner år siden, 
hvor halvdelen af jordens dyrearter uddøde, herunder dinosaurerne.  
Vi besøger Stevns Klint Experience og bliver klogere på de mange histori-
er, der ligger gemt i lagene på Stevns Klint.  
Besøget starter med en kort omvisning og fortællinger om arkitekturen, ud-
stillingen, verdensarv og den unikke butik. 
Inden vi fortsætter hjemover, kører vi ”hel ud i skoven” til  Traktørstedet 
Gjorslev Bøgeskov. Traktørstedet er beliggende i helt fantastiske omgivel-
ser med stranden i forhaven, skoven i ryggen og udsigt til Øresundsbroen 
og lufthavnen. Her nyder vi en overdådig frokostbuffet, fuld af hjemmela-
vede lækkerier, tilberedt af sæsonens friske råvarer.  
Hjemkomst sidst på eftermiddagen. 

 

Side 7 



 

Side 8 

Med i prisen: 

2x overnatning i dobbeltværelse 
2 x morgenbuffet 
3 x frokost ( 1x drikkevare inkluderet, hvv. 1. og 3. dag)  
2 x middag 
Rundstykke og kaffe på udrejsedagen  
Entré og rundtur i Knuthenborg Safaripark med lokalguide 
Udflugt på Lolland med lokalguide 
Sejltur med turbåden Anemonen 
Entré og omvisning i Stevns Klint Experience 
Kørsel i 4-stjernet turistbus 
Rejseleder på hele rejsen 
 
 
Bemærk! Alle måltider, udflugter og entréer er inkluderet i rej-
sens pris. 

Teknisk arrangør: Hafnia, Danøsvej 2, 4300 Holbæk,  
tlf. 59 43 11 41 

Vi tager forbehold for ledighed på udflugtsstederne. Ændringer i ræk-
kefølgen af udflugter kan forekomme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 9 

Vi er blevet medlem af Danske Seniorer 
 
Danske Seniorer er landsorganisation for aktive seniorer og paraply-
organisation for seniorklubber og pensionistforeninger over hele lan-
det . 
 
Nogle af medlemsfordelene: 
• Nyheder 
• Medlemsregistrering 
• Sende e-mails sikkert. Vi behøver ikke dataansvarligaftale med 

Microsoft 
• Kodaafgiften er betalt 
• Medlemskort og kan dermed opnå rabatter 
• Forkøbsret til Danske Seniorers koncerter m.m. 

 
Læs mere på: https://danske-seniorer.dk 
 

Din kontingentopkrævning vil derfor se lidt anderledes ud. 
Der vil stå Danske Seniorer på din seddel. Har ægtefæller samme  
e-mailadresse modtages kun 1 besked. 
Eksempel: 
 
Fra: info@danske-seniorer.dk <info@danske-seniorer.dk>  
Sendt: 16. januar 2023 13:35 
Til: lilbagge@outlook.com 
Emne: Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening - kontingent 

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening 

Medlemskontingent 2023 

Kr. 150,- pr. person 

Kan indbetales på:  
Reg. 9570 kontonummer: 12667388 og MobilePay nr.: 93759 

Betaling inden 1. april 

Med venlig hilsen 
for Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening 
Lillian Bagge Nielsen, e-mail: lilbagge@outlook.com 

mailto:info@danske-seniorer.dk
mailto:info@danske-seniorer.dk
mailto:lilbagge@outlook.com

