
Butterup-Tuse Husholdningsforening 
 

Tirsdag den 28. marts 1967 afholdtes der på Tuse Skole stiftende generalforsamling. 
Foreningens navn blev Butterup-Tuse Husholdningsforening under De Samvirkende Danske Hus- 
holdningsforeninger ”DSDH”. 
 
Til bestyrelsen blev valgt: 
Betty Jensen (formand), Frida Olsen, Ellen Petersen, Karen Hansen, Valborg Olsen, Lilly 
Petersen, Marie G. Jensen og Inga Olsen (suppleant). 
 
Ifølge vedtægterne er foreningens formål ”at virke for dygtiggørelse af kvinder og mænd til at ud- 
fylde deres plads i hjem og samfund”. 
 
I løbet af det første år kom man op på 38 medlemmer. 
 
I 1970 blev Lilly Petersen formand, og i 1971 overtog Inga Olsen formandsposten, og den beholdt 
hun til sammenlægningen med Tuse Næs Husholdningsforening i 1999. 
 

Foreningen arrangerede bl.a. 
- kjolesyning  
- blomsterkurser 
- modeopvisninger 
- hudpleje 
- madlavning ”spis på svensk, fransk og spansk”  
- alternativ julefrokost ved 2 elever fra Ankerhus Husholdningsskole og Kostens ABC. 

 
 

 
 
150 deltagere fra de 3 foreninger – Butterup-Tuse, Gislinge og Tuse Næs Husholdningsforeninger 
- til modeshow). (Udklip fra Venstrebladet fra den 21. oktober 1982) 

 
 
Der var ture til Blomstermesse i Slagelse, Meteorologisk Institut, TV-Byen, Stelton i Fårevejle, 
Audebo Plantecenter, Audebo Pumpestation, Møns Klint, Andelslandsbyen, Hertadalen og 
Oldtidslandsbyen i Lejre. På disse ture var mændene inviteret med. 
 



       
                                

  
                               
 

 
 
 
 
Inden sammenslutningen havde de 2 foreninger en del fælles møder og arrangementer. 
 
 

Skrevet og redigeret af Erling Knudsen efter oplysninger fra Inga og Erling Olsen, Hirsevænget 3, Tuse. 

 

Sammen med De danske husholdningsforeningers Holbækkreds 
var der årlige husmoderdage med foredrag mv.  I 1983 med fore- 
drag af Birthe Rønn Hornbeck  ”Pige i politiet”. Der var 180 delta- 
gere i Knabstruphallen.  (Foto Venstrebladet 1983) 

 

”Tuseugen”, som var en fast 
tradition i mange år, havde 
også 
Husholdningsforeningen  
som deltager. 
 
Fotos fra TUSE IF Nyt  
 
1991 (øverst) 
1998 (nederst) 

Formanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer deltog hvert år i 
DSDH´s årsmøde på Hotel Nyborg Strand. Her var der 
lejlighed til at lære andre medlemmer fra hele landet at kende. 
Underholdningen gik på skift mellem de enkelte kredse og 
således også Holbækkredsen. Der var ofte ca. 500 deltagere 
til disse årsmøder. 

 
I 1992 havde foreningen 25 års jubilæum, hvor der deltog 40 
deltagere på ”Søholm” hos formand Inga Olsen. 
 
Medlemstallet dalede, og i 1996 var man nede på 20 
medlemmer. Det var derfor aktuelt med en sammenlægning 
med Tuse Næs, og det skete som nævnt i 1999.  

 


