
Det meste af Tuse var på
benene, da Tuse Gymnastik-
forening i lørdags fejrede sit 50
år jubilæum, om eftermiddagen
med opvisning, om aftenen med
fest. Mere end 600 mennesker -
inklusive 300 gymnaster - var i
løbet af dagen i Tuse Hallen,
hvor arrangementet fandt sted.

Dagen startede med over-
dragelse af en ny fane til
foreningens juniorafdeling.
Næstformand for Holbæk
Idrætsunion Gerda Hansen
overrakte fanen til en repræsen-
tant for juniorafdelingen Dorthe
Qvist. De tre obligatoriske søm

- et for dronningen, et for fæd-
relandet og et for foreningen -
blev slået i af henholdsvis
Ingeborg Larsen, medlem af den
første bestyrelse i foreningen,
Gerda Hansen fra idrætsunionen
og formanden for gymnastik-
foreningen Edith Andersen.

De følgende timer gik med 
en større gymnastikopvisning.
Først med hold i alle aldre fra
Tuse Gymnastikforening, der-
efter med HAøGs repræsenta-
tionshold under ledelse af Mie
Hansen og Erik Fredslund, og til
slut Ringsteds drenge og piger
under ledelse af Martin Dam-
gaard og Ragna Westergaard -
holdene har gennem flere år
været danmarksmestre.
Eftermiddagens opvisning blev

afviklet med lærer Karsten
Hovmøller fra Tuse Skole som
konferencier. Han var også i for-
grunden om aftenen, hvor han
havde rollen som toastmaster.

Mange andre af foreningens
medlemmer var også engageret
i forberedelserne til og afviklin-
gen af aftenen. Bordene var stil-

let op af motionsmændene,
mens motionsdamerne klarede
borddækningen. Og under selve
middagen var det piger fra
foreningen, der serverede og
vaskede op.

For bestyrerparret i hallens
cafeteria, Sanne og Jan Peter-
sen, var aftenen lidt af en ild-
prøve. Det er første gang, de har
bundet an med så stort et
arrangement, men der var
almindelig enighed blandt de
235 deltagere om, at de klarede
opgaven med bravur.
Mange benyttede chancen til at

ønske foreningen til lykke, bl. a.
formanden for Tuse Idræts-
forening, Mogens Nielsen, der
også gav en forklaring på, at så
mange kunne samles i anled-
ning af jubilæet.

- Gymnastikken er en idræts-
gren, der kan aktivisere hele
familien, sagde han. Og derfor
kan man lave et arrangement
som dette på tværs af genera-
tionskløfterne.

Erik Hviids orkester sørgede
for musikken til udfoldelserne 
på dansegulvet. Og det klarede
orkestret så udmærket, at mange
ikke havde lyst til at gå hjem, da
festlighederne var slut kl. 2 nat.

- Så alt i alt gik det bare fan-
tastisk godt, siger formanden
for Tuse Gymnastikforening,
Edith Andersen. Selvfølgelig
har vi i bestyrelsen været
spændt på, om et så stort ar-
rangement kunne afvikles uden
problemer, men det gik over al
forventning. Ikke mindst takket
være de mange, der har givet en

hjælpende hånd med. Uden dem
var festen og opvisningen slet
ikke blevet til noget.

Margrethe Andersen,
Ingeborg Larsen og 

Ellen Sørensen - bandt 
fortid og nutid sammen ved et

særdeles vellykket 
jubilæumsarrangement 

i Tuse Hallen. 
De tre udgjorde sammen med

Ejner Sørensen og 
Marius Larsen foreningens

første bestyrelse, 
og derfor var det en helt

selvfølgelig ting, 
at de skulle med til festen.

Dagen blev ikke mindst 
på grund af eftermiddagens

gymnastikopvisning 
- lidt af en folkefest.
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Det store 50 års jubilæum, 
og så perioden derefter. 
I skrivende stund er Tuse IF
gymnastikafdeling 80 år, 
i december 2009.

Formænd:
Edith Andersen fortsatte på
posten, ialt 21 år, men stoppede
ikke ved det. Har og er stadig
en fantastisk primus motor for
afdelingen - nu i senioridræt.

Anette Svensson      1985-1990
Bodil Pedersen        1990-1997
Anni Hasselby         1997-1999
Sanne Lynge Nielsen
(Hentze)                  1999-2008
Mette Nihøj             2008-2009
Sanne Hentze         2009

Samarbejdet med gode
bestyrelsesmedlemmer har 
gennem årene været drivkraften
til en aktiv og positiv forening.

Edith Andersen slår det tredje søm i fanen, overvåget af Tage Qvist
Jensen. Dorthe Qvist holder fanen, støttet af Jeanette Steffensen.      
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