
Butterup-Tuse-Hagested pensionister 
Pensionistforeningen af 1973 

Start: Foråret  1973 
Stifter: Ejler  Mathisen, Møllehuset, Kalundborgvej, Tuse 

 
 
Pensionistforeningen begyndte på den måde, at Ejler Mathisen gik rundt til alle pensionister i 
området, og overtalte næsten alle til at slutte op om denne sag. 
 

Ejler Mathisen aftalte med bestyrelsen for Tuse 
Forsamlingshus at pensionistforeningen gratis kunne 
bruge Forsamlingshuset en gang hver måned, imod at 
medlemmerne købte kaffe af værten til en fordelagtig 
pris. 
Socialudvalget bevilgede en bus til at samle medlemmer 
op. Dette blev senere afløst af et årligt tilskud til 
foreningens drift – fra 1992 til 2006 blev dette tilskud 
fordelt af Ældrerådet i Gl. Holbæk Kommune. 
 
Foto af Ellinor og Ejler Mathisen 

 
 
I foråret  1973 (9. april 1973) holdtes det første medlemsmøde i Tuse Forsamlingshus. Der var en 
pæn tilslutning til dette møde. Der blev derfor nedsat en bestyrelse bestående af: Ejler Mathisen,  
Ellinor Mathisen, Margrethe Hansen (ved stranden), og Frida Olsen, Kalundborgvej.  
Pastor Erling Jensen gav tilsagn om gratis annoncering i Kirkebladet. 
 
Næste sammenkomst var en sommerudflugt til Nordsjælland: pris 33 kr.  
 
Første generalforsamling (stiftende) blev afholdt  den 23. april 1974. 
 
Navn: Butterup-Tuse-Hagested-Pensionister. Pensionistforeningen af 1973. 
  
Nyvalg til bestyrelsen: Helge Nielsen, Trønninge Alle. 
 

             
                                            Foto fra møde i pensionistforeningen og fra en udflugt 



 

 
Foreningen har altid været upolitisk og uafhængig af andre pensionistforeninger.  
 
I en del år fra 1975 til 1982 var foreningen med i Grand Bio’s filmklub, der viste forskellige danske 
film.  Et år i 1970erne blev der arrangeret en tre-dages udflugt til Nordjylland. 
 
Mødeprogram: 6-7 mdl. møder i vinterhalvåret på mandage eftermiddage. 
3 udflugter i sommerhalvåret på tirsdage. 
 
Foreningen har hvert år udgivet et årsprogram, med angivelse af årets aktiviteter. Forsiden på 
dette program, og som er foreningens logo, er kreeret af vor første formand Ejler Mathiesen. 
 
Siden starten i 1973 er der hvert år i Tuse forsamlingshus blevet afholdt 6-7 møder med vidt 
forskelligt program med kaffebord og med spisning ved generalforsamlingen i april. Senere 
indførtes spisning af gule ærter ved mødet i januar.  
 
Ligeledes hvert år er der blevet arrangeret to halvdagsudflugter: Løvspringstur i maj og løvfaldstur i 
oktober med kaffebord.   
 
Senere indførtes en heldagstur hver sommer med spisning og kaffebord. 
Disse sommerudflugter er gået langt omkring f. eks til Fyn, Samsø, Sverige og Lolland. 
 
Senere igen indførtes en høstfest i september med spisning og underholdning. 
 
I en del år fra 1974 indledtes hver møde med 10 minutters siddende gymnastik ved Edith An- 
dersen. Senere afløstes dette af  to hold ”pensionistgymnastik” under Tuse Idrætsforenings gym- 
nastikafdeling - et damehold og et blandet hold med Edith Andersen som inspirerende leder. 
 

 
 
 
 
I 2008 begyndte man at indbyde til 
bankospil for at skaffe midler til 
foreningens arrangementer.  
 
 
 
 
 
Foto fra bankospil 29. Januar 2009 i 
Tuse Forsamlingshus 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eiler Mathisen var formand indtil sin pludselige død i sommeren 1982. Foreningen mistede derved 
sin utrættelige ildsjæl og stifter. 
 
Efterfølgende formænd: 
Ellinor Mathisen 1982-87  
Gerda Olsen  1987-88          
Thorkild Olsen 1988-93       
Erling Jensen 1993-        
 
 



 
 
Bestyrelsesmedlemmer (udover de nævnte formænd) i kortere eller længere tid:  Margrethe 
Hansen, Frida Olsen, Inger Olsen, Hans Rasmussen, Holger Larsen, Ejnar Carlsen, Oluf Larsen, 
Inge Larsen, Gerda Olsen, Arnold Nielsen, Gerda Petersen, Else Jensen, Verner Jensen, Johs. 
Hansen, Lilly Nielsen, Eskild Hansen, Grethe Nielsen, Sigrid Nielsen (Allerup), Alfred Nielsen 
(Tuse), Gudrun Larsen, Edith Jensen, Inga Kunst, Inga Olsen, Else Kristensen. 
 
 

 

 
Nuværende bestyrelse 
(januar 2009). 
 
Fra venstre: Svend Erik 
Nielsen, Anne Margrethe 
Christensen, Carlo Petersen, 
Kurt Nielsen, Jørgen Steen, 
Bende Andersen, Erling 
Jensen, Rita Nielsen.  
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