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 NYT STAVN – GAMMELT  STAVN 
STAVN  er på banen igen. Inde i bladet lidt om 
STAVN’s første historie; men det korte af det 
lange er, at vi er nogle, som synes vi manglede et 
traditionelt sted (et håndfast blad) at skrive om 
stort og småt af almen interesse fra vort lokalom-
råde. Bladets tilblivelse er lidt anderledes – vi vil 
prøve at få foreninger og lokale institutioner og 
virksomheder til at komme til orde gennem aktivt 
benarbejde. Vi ønsker ikke at gentage, hvad der 
sådan står i de lokale aviser. STAVN støttes 
stærkt af menighedsrådene, men i lighed med 
tidligere er vi meget taknemmelige for frivillige 
bidrag – i skrivende stund har vi dog ikke oprettet 
en konto til indbetalinger, men det kommer! Vel 
mødt – og vi vel gerne have både positiv og nega-
tiv kritik.                                               Lars Bom 

STAVN er her igen. Læs mere side 3 ….. 



Af Agnes M. Johannesen 

På vegne af  
Tistrup Sprog- og Lektiecafé 
 
Så er vi i gang igen…… efter en 
velfortjent og dejlig varm sommerfe-
rie, er vi nu igen i gang med Tistrup 
Sprog- og Lektiecafé. Der er 5 – 6 
voksne hjælpere, der alle stiller deres 
tid og kræfter til rådighed for byens 
flygtninge og indvandrere – vel at 
mærke ganske frivilligt og fuldstæn-
dig gratis. 
 
Idéen opstod i ugen før Palmesøn-
dag, da Gunver Bollerup, som står 
for lektiecaféen i Ølgod, gjorde os 
opmærksomme på behovet. Og alle-
rede i ugen op til Påske mødtes vi i 
en arbejdsgruppe for at få sat projek-
tet på skinner. Da eksamenstiden 
nærmede sig med hastige skridt, var 
det vigtigt for os, at komme i gang 
så hurtigt som muligt. Så til trods for 
at Påsken stod for døren, valgte vi at 
fastsætte info-dagen til onsdag den 

23. april. Det var derfor ekstra dej-
ligt at se så mange fremmødte.  
Der var ca. 15 fremmødte til info-
mødet, hvilket var rigtig positivt. 
Det var herboende flygtninge/
indvandrere, som har et akut behov 
for hjælp til at lære dansk, som hav-
de opfordret os til at lave en sådan 
café. Og da vi følte, at der var op-
bakning til projektet, gik vi i gang.  
Vi hjælper med lektier, vi snakker, 
vi debatterer aktuelle emner, vi drik-
ker kaffe og spiser lidt kage og frugt. 
Alt sammen gratis for både elever og 
hjælpere. Og har man lyst til at kom-
me forbi til en snak og bare se hvad 
det er vi går og laver, så er døren 
åben, og kaffen er klar i Sognehuset 
hver onsdag eftermiddag fra kl. 15 
til kl. 18. 
 
Ud over sprog- og lektiecaféen, blev 
det allerede på det første møde be-
stemt, at vi ville arbejde på at få la-
vet nogle fællesarrangementer, hvor 
de mange kulturer fra bl.a. Colum-

bia, Congo, Burma, Danmark og 
mange andre lande kan mødes om-
kring forskellige emner. Det gjorde 
vi så i juni, hvor vi inviterede hele 
byen til ”Mad På Tværs”. Vi mødtes 
på skolen, og alle havde medbragt 
mad fra egen kultur, og så lavede vi 
byens største og flotteste ”ta’  selv 
bord”. Det var så spændende at sma-
ge alle de forskellige retter; - det var 
sjovt at danse afrikansk dans og det 
var dejligt at alle sang med på de 
danske fædrelandssange. Det var alt 
i alt en kæmpe oplevelse. 
 
Vi pønser på et lignende arrange-
ment til efteråret, så vi opfordrer alle 
til at holde øje med opslag i byens 
butikker og på Tistrup News. 
Til sidst skal lyde en stor tak til 
Dagli’Brugsen i Tistrup, som spon-
serer lidt godter til os engang imel-
lem, og stor tak til Tistrup Menig-
hedsråd, som stiller lokaler og inter-
net gratis til rådighed, samt yder 
økonomisk støtte. Uden deres velvil-
je, var dette projekt slet ikke kom-
met op at stå.  
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Nogle har måske set mig på skilte, i 
brochurer, ja endog som træfigur. 
Nogle har måske også undret sig 
over, hvad jeg var for en størrelse. 
Mit navn er Trolden Ti, og jeg har 
boet i Tistrup siden meget gamle 
dage. Min kone hedder Hod, og vo-
res lille søn hedder Gård.  
 
Den største del af tiden har vi bare 
været i det skjulte og fulgt med i, 
hvad der foregik. Men så startede 
Tistrup Borgerforening i 1971 et 
lokalt blad med navnet STAVN, og 
her blev vi pludselig synlige.  
Senere blev bladet støttet af menig-
hedsrådene i Hodde og Tistrup og 
blev dermed et decideret sogneblad.  
En trofast og udholdende lille skare 
stod i en lang årrække for stof, bille-

der, redigering og layout. Jeg selv og 
min familie havde samtidig den glæ-
de i ny og næ at tone frem i spalterne 
med aktuelle kommentarer til stort 
og småt i sognene.  
En naturlig træthed indfandt sig dog, 
og man blev enige om at standse, 
mens legen endnu var god. 
Siden har det været opmuntrende at 
konstatere, at STAVN faktisk har 
været savnet. Derfor er det meget 
glædeligt, at de to menighedsråd nu 
har taget initiativ til en videreudgi-
velse. 
Lars Bom har genindtaget redaktør-
sædet, og der er skabt kontakt til en 
lang række foreninger og lignende. 
Det kirkelige stof vil fortsat være en 
fast ingrediens. Målet er desuden at 
dykke ned i det lokale stof uden at 

gå i detaljer omkring enkeltbegiven-
heder, tidspunkter o.l.  
STAVN vil udkomme 4 gange om 
året.  
 
Denne gang holder jeg mig lidt i 
baggrunden, men byder i stedet vel-
kommen med en lille rebus. 
 
Med venlig troldehilsen, 
TROLDEN TI  
 
 

Her er et ældre billede fra 2008. Hod og jeg forsøger at se ind i fremtiden via en krystalkugle. Gård spørger til et 

ungdomshus, og på væggen ses billeder af Onkel Vard og Fætter Horn. 

Kære tilflyttere og andre 
borgere i  
Hodde og Tistrup sogne 
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Af  Inge Seemann 

Som vi skrev i vores pressemedde-
lelse, der blev sendt ud forud for 
afholdelse af det Sønderjyske kaffe-
bord i Hodde, har vi (sognets beboe-
re) forpligtet os til at arrangere nogle 
begivenheder i Forsamlingshuset. 
Denne forpligtigelse er en del af den 
aftale der blev indgået mellem Hod-
de forsamlingshus og Hodde-Tistrup 
Hallen.  
 Hallen overtog driften af forsam-
lingshuset, hvilket dog var betinget 
af at frivillige fra sognet bidrager 
med hjælp til vedligeholdelse og 
afholdelse af arrangementer.  
Ideen om at afholde et Sønderjysk 
kaffebord i forsamlingshuset opstod 

dog længe før denne aftale blev ind-
gået.  
Økonomien i forsamlingshusets drift 
haltede, antallet af udlejninger havde 
i en længere periode været nedadgå-
ende.Hvis forsamlingshuset skulle 
overleve var det derfor nødvendigt at 
finde nye måder at tjene penge ind 
til huset på. 
Arrangementet Sønderjysk kaffebord 
nåede vi dog ikke at få lavet inden 
aftalen med Hodde-Tistrup hallen 
blev gennemført. 
Hvad var mere nærliggende nu, hvor 
vi skulle forsøge at arrangere noget i 
forsamlingshuset, end at finde den 
gamle ide frem om at arrangere Søn-
derjysk kaffebord? 
Vi gik i gang og fik indkaldt en lille 

styregruppe, vi var fem i styregrup-
pen som skulle finde en måde så ide-
en kunne blive til virkelighed. 
Vores mål var at lave et arrangement 
hvor der kunne samles penge ind til 
forsamlingshuset, udgangspunktet 
var ideen om at arrangere et Sønder-
jysk kaffebord – alt hvad der skulle 
foregå mellem ide og mål var nu op 
til vores lille styregruppe, samt vores 
ide og reklamemand - Ole Haahr 
Hansen. 
Styregruppen mødtes første gang 
den 12. februar, hvor vi fik startet 
godt op på arbejdet, der blev fundet 
dato for afholdelse af arrangementet 
samt lagt en foreløbig slagplan, for 
hvordan vi i løbet af de næste to må-
neder kunne blive klar. Vores Søn-

 

  Sønderjysk kaffebord  
 
   - fra ide til vellykket arrangement  
     i Hodde Forsamlingshus 
  

Det store kagebord er dækket og gæsterne er klar til at smage på lækkerierne. 
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derjyske kaffebord skulle finde sted 
søndag den 13. april fra kl.13.30 til 
16.30. 
Vi ville satse på et Sønderjysk kaffe-
bord med et islandsk islæt – eller 
kaffebord a.la. Hodde, som vi på det 
tidspunkt kaldte det. 
Det Sønderjyske kaffebord er, som 
de fleste ved omgærdet med traditio-
ner og det var bestemt ikke uden 
ærefrygt vi gik til denne opgave, 
dels fordi ingen af os er sønderjyder 
men også fordi vi ville leve op til de 
traditioner vi knap nok kendte. Der-
imod skulle det islandske nok kom-
me på plads vi har nemlig en islæn-
ding i vores lille kageklub, 
(kageklub - som jeg efterhånden har 
fået for vane at kalde vores lille 
gruppe).  
Der blev snakket om rigtig mange 
ting denne aften – vi snakkede om 
kager, om hvilke kager der skal til 
for at det bliver ”rigtigt”. Borddæk-
ning, priser for at deltage samt me-
get mere. 
Det tungeste emne var dog, hvordan 
vi fik bagt så mange forskellige ka-
ger til rigtig mange mennesker. Vi 
blev hurtigt enige om, at vi havde 
brug for en flok af sognets damer til 
at hjælpe med bagningen. 
Der blev lavet en lang liste med nav-
ne over mulige kagebagere, hvoref-
ter vi fem fordelte navnene mellem 
os – nu skulle vi ud og spørge de 
fleste af sognets damer om hjælp. 
Vi ville spørge om de havde lyst til 
at bage, samt hvilken type kage de 
foretrak at bage, samtidig ville vi 
give dem en seddel, med lidt konkre-
te oplysninger om arrangementet. 
Vi fik aftalt næste mødedato – nu 
var vi i gang. 
Efter en måned mødes vi igen i 
”kageklubben”, jeg tror vi alle var 
lidt spændte på hvor mange kageba-
gere vi havde fået positivt tilsagn 
fra. 
Vi havde fået meget positive tilbage-
meldinger, samt tilsagn om at bage 
fra næsten alle på listen plus lidt fle-
re. 
Siden sidste møde havde vi fundet 
opskrifter samt information om Søn-
derjysk kaffebord. Vi fik listen udvi-
det med navne på kager samt aftalt 
hvor meget vi forventede der skulle 

bruges af hver enkelt kage. 
Der blev aftalt borddækning, hvilken 
musik vi ville bruge, opstilling af 
borde. Derudover havde vi udset os 
hvem vi ville spørge om hjælp på 
dagen. 
Næste mødedato blev aftalt samt 
hvilke ting vi skulle være klar med 
til sidste møde inden afholdelsen. 
Vi fik afholdt det sidste møde ca. 2 
uger før arrangementet, her fik vi 
aftalt alle detaljer. 
Der var styr på alle kagerne, bord-
dækningen, blomster, duge, lys og 
servietter, annoncer, musik osv. – 
alle opgaver var fordelt. Det var af-
talt hvad der skulle købes ind og af 
hvem. 
Nu manglede vi kun at dække op og 
pynte i forsamlingshuset, samt bage 
de kager vi fra kageklubben skulle 
have med. 
Det blev søndag den 13. april Palme-
søndag. 
Vi var meget spændte, ville det lyk-
kes for os – mon der overhovedet 
kom nogen, ville det lykkes for os at 
skabe den gode hyggelige stemning 
vi havde snakket om, havde vi nok 
af det hele osv.  
Kageklubben og de hjælpere vi hav-
de aftale med kom i god tid til for-
samlingshuset, bordene havde vi 
dækket i forvejen så der skulle kun 
brygges kaffe og arrangeres kager. 
Vi var godt i gang med at sætte ka-
ger frem, som blev leveret. Der blev 
holdt øje med klokken og vi mente 
tidsplanen holdt, da vi ifølge planen 
havde ca. en halv time tilbage til 
forberedelser kom de første gæster. 
Den halve time gik hurtigt og det 
strømmede ind, selvom vi havde 
travlt med at ordne kager, brygge 
kaffe, sælge billetter, finde plads til 
de gæster der kom, fornemmede vi 
den gode stemning der var i forsam-
lingshuset. 
Da eftermiddagen var slut og de sid-
ste gæster var gået, kunne vi konsta-
tere at arrangementet var lykkedes – 
vi havde nået målet og lavet et pænt 
overskud og dermed lidt penge til 
forsamlingshuset. 
Så var der jo også reklamen for for-
samlingshuset, som denne eftermid-
dag var blevet besøgt af rigtig man-
ge, der var naturligvis mange lokale 

der støttede op om arrangementet, 
men også rigtig mange udefra. 
Hvis jeg i dag blev spurgt om hvad 
jeg ville fremhæve som det væsentli-
ge ved dette arrangement, så er det 
ikke nogen bestemt kage eller antal-
let af kager, heller ikke musikken, 
stemningen, borddækningen, de 
strøgne og stivede forklæder eller de 
mange gæster – heller ikke at vi af 
rigtig mange blev opfordret til at 
gentage arrangementet næste år. 
Nej – det allervigtigste og helt cen-
trale når jeg tænker tilbage, er den 
velvilje og det sammenhold der er i 
vort lille samfund, den styrke det er 
når så mange mennesker bakker op 
om en ting og løfter i flok. 

 

Iben har fyldt sin tallerken og star-

ter med Gode Råd (gooj raj). 
 

På den sidste plads på kagebordet 

står småkagen Ingenting. 
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Af Lars Bom Nielsen 

 
 
Bare man har fulgt en lille smule 
med i aviser og fjernsyn, vil man 
vide, at der hen over sommeren er 
sket stor forandring i Folkeskolen. 
Det behøver jeg ikke gentage her; 
men jeg vil – fra min plads på side-
linjen og som bedstefar til ét skole-
barn – skrive lidt om, hvad jeg me-
ner om den sag. 
 
Det med heldagsskolen er ikke no-
gen ny hovsa-idé. Allerede da jeg 
sad med i skolebestyrelsen først i 90-
erne, var der sket tiltag, som måske 
pegede frem mod i dag. Det blev 
voldsomt populært med skolefritids-
ordninger (SFO), hvor de yngste 
klasser kunne komme på skolen in-
den skoletid og blive til sidst på ef-
termiddagen. Det var frivilligt og 
hang som regel sammen med, at for-
ældrene skulle arbejde. Dengang 
talte vi også om, hvor undervislige 
børnene var, når de mødte op til un-

dervisning. Der var børn, som kom i 
skole uden tilstrækkelig søvn, uden 
morgenmad og uden mulighed for at 
få mad i løbet af dagen. Det var ikke 
et generelt problem, men i hvert fald 
så udbredt, at det – måske i spøg – 
blev nævnt, at man kunne da starte 
skoledagen med havregrød til alle. 
Der er løbet meget vand i åen siden 
da. Jeg har ikke noget konkret ind-
tryk af, hvordan forholdene er om-
kring de(n) lokale skole(r); men man 
hører netop et og andet fra medie-
dækningen af skolereformen. Der er 
altså ingen her på stedet, der behøver 
at føle sig hængt ud i det følgende. 
Man kan jo kun håbe, at nye tiltag i 
skolen sker for børnene og deres 
undervisnings skyld. Er der proble-
mer, er det ofte børnene, der må stå 
for skud, og børn er da heller ikke, 
hvad de har været. Det har børn i 
parentes bemærket aldrig været. 
 
I de seneste årtier er den almindelig 
respekt for Folkeskolen som institu-
tion desværre dalet betydeligt, ja, 

katastrofalt. Skolen, det vil sige læ-
rerne, ses ikke længere i samme grad 
som en samarbejdspartner, men des-
værre alt for ofte som en modstan-
der. Det skyldes nok den udbredte 
mistillid til autoriteter, og jeg kan 
ligeså godt skrive det ligeud, for det 
er svært at pakke ind: det er mødre, 
der er de værste – ikke alle – men 
den almindelige moderlige omsorg 
for et barn er desværre alt for ofte 
blevet erstattet af nidkær overvåg-
ning døgnets 24 timer og deraf føl-
gende omklamring af barnet. Mødre 
nu om dage er heller ikke, hvad de 
har været – og det er altså noget nyt. 
Man gør rigtig meget ud af på føde-
afdelingerne, at man selv kan klippe 
navlestrengen; men det er spørgsmå-
let, om denne overklipning også sker 
rent mentalt. 
 
I de seneste par årtier er det som be-
kendt blevet udbredt med mobiltele-
foner – i det hele taget gør de såkaldt 
sociale medier (som jeg gerne ville 
kalde de asociale medier), at vi kan 
være sammen hele tiden også selv-
om vi ikke lige er i nærheden af hin-
anden. De fleste skoler er selvfølge-
lig med på noderne, og så integrerer 
man mobiltelefoni og Facebook og 
så videre i undervisningen – med det 
resultat, at børnene selvfølgelig er på 
nettet hjem til, selvom de er i skole. 
Forleden så jeg et indslag i fjernsy-
net, hvor en pige (stor, ganske vist) 
skulle fortælle, hvordan hun reagere-
de på SMS’er i skoletiden. Hun så 
efter hvad det var og reagerede kun, 
hvis det var alvorligt. OK, fornuftigt 
nok synes man – men man kan også 
spørge sig selv, hvor tit sker der lige 
ting i skoletiden, der er så alvorlige, 
at de kræver en selvstændig reaktion 
fra eleven uden skolens vidende.  
Efterfølgende blev moderen til den 
pågældende pige så spurgt om, hvor-
for hun sendte SMSér til sin datter i 
skoletiden. Hun svarede bare, at det 
havde hun såmænd ikke tænkt over, 
og hun havde heller ingen idé om, at 
det måske kunne forstyrre klassens 
arbejde. Vi er altid på – og der er 
intet mere helligt, end at man lige 
kan få afleveret de ligegyldigheder, 
der lige falder én ind: Husk lige en 
liter mælk, når du alligevel kommer 

VAR HELDAGSSKOLEN  
EN GOD IDÉ? 

Fra ”Kæledyrsdag” på Tistrup Skole 
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Af Lars Bom Nielsen 

 
 
Formanden for Tistrup Boldklub 
(TB), Carsten Thorhauge, ser lyst 
på fremtiden, hvad angår mulighe-
den for at spille fodbold på flere 
niveauer i Tistrup og omegn. Fra 
denne sæson er der lavet en samar-
bejdsaftale mellem TB, Horne og 
Sig/Thorstrup. I resultatlister vil 
klubsamarbejdet kunne findes under 
betegnelsen HTS (Horne-Tistrup-
Sig). I foråret startede TB og Sig/
Thorstrup så småt op; men nu  efter 
sommerpausen er Horne altså hop-
pet med på vognen.  
 
Det ømme punkt inden for fodbol-
den er vanskeligheden ved at re-
kruttere spillere. I disse år er det 
simpelthen ikke tiltrækkende nok at 
dyrke holdsport – det er meget indi-
viduelle sportsgrene som fitnes, 
cykling og løb, der trækker. Derud-
over mærker mange former for 
holdsport, at de unge forlader områ-
det efter skolen for at uddanne sig 
andre steder i landet. Nogle vender 
tilbage, men tilsyneladende færre 
end tidligere.  
 
Gennem det nye samarbejde er det 
lykkedes at samle spillere til tre 
seniorhold, som spiller i henholds-
vis serie 3, 4 og 6. Der er en 40-45 

aktive spillere, og Carsten Thorhau-
ge vurderer, at der møder 25-27 op 
til træning hver gang. 
 
Træningen foregår skiftevis på de 
tre stadioner – en måned ad gangen 
hvert sted for at undgå, at man kun 
kommer til træning, når det foregår 
”derhjemme”. På samme måde bru-
ges alle tre steder også til turne-
ringskampe. Ved tilrettelæggelsen 
har man sørget for, at alle tre steder 
bliver tilgodeset gennem ligelig 
fordeling. Carsten Thorhauge for-
tæller, at spillerne bakker op om 
den nye samarbejdsaftale ved, at de 
rent faktisk deltager – i øvrigt kom 
selve samarbejdsaftalen på plads 
efter inddragelse af spillerne i be-
slutningsprocessen. Det er altså ik-
ke noget, som kun bestyrelserne 
suverænt har bestemt uden hensyn. 
Ledelsen af holdene – både hvad 
angår træning, og når holdene skal 
sættes – forestås af Poul O’Conner 
med assistent Svend Hjørngaard. 
 
Rent organisatorisk består alle 
treklubber fortsat selvstændigt; men 
der er nedsat et såkaldt HTS-udvalg 
med to fra hver klub. Alle klubber 
har også fortsat hver deres hjemme-
side, men den praktiske, daglige 
information sker naturligt nok via 
Facebook-grupper. 

forbi købmanden på vejen hjem! 
Det mener jeg ikke er ”alvorligt”.  
Der er også mange mødre, der til-
syneladende mere betragter skolen 
som et pasningstilbud end som en 
undervisningsinstitution. Man sy-
nes lige, man skal ”aflevere” sit 
barn til læreren med et par oplys-
ninger om, hvordan lille Petronella 
har sovet i nat, og husk nu at sørge 
for, hun får vanter og hue på i fri-
kvarteret. Sådan var det i børneha-
ven – hvorfor skulle det være an-
derledes i skolen? Børn, som er 
store nok til at starte i skolen, bur-
de også være store nok til selv at 
sørge for passende påklædning. For 
lige at understrege, at denne be-
kymrede omsorg ikke begrænser 
sig til børn i nulte og første klasse, 
så har jeg inden for Forsvaret ople-
vet, at bekymrede mødre har ringet 
til kommandokontoret og bedt 
kommandobefalingsmanden til 
regnskab for, hvordan lille Jens 
(det må man godt kalde ham nu, 
for han er jo soldat) har sovet om 
natten, for han er sandelig ikke 
vant til at sove tolv på en stue! Han 
har altid haft sit eget og passet det 
pænt! 
 
På en efterskole, jeg kender, blev 
forældrene pænt bedt om at lade 
være med ringe i tide og utide. Det 
løste ingenting, men gjorde kun alt 
værre. Og det kan enhver jo nok 
sige sig selv, hvis man for en stund 
prøver at træde ud af sin egen be-
kymrede forældrerolle og for en 
kort bemærkning sætter sig i bar-
nets sted. Børn og unge vil jo gerne 
opleve og erfare og lære på egen 
hånd – uden at være genstand for 
konstant (omklamrende) overvåg-
ning. 
 
Var heldagsskolen en god idé? Det 
vil tiden vise, men skolen succes 
afhænger fortsat af, om lærerne får 
fred til at undervise, pædagogerne 
får fred til at stimulere børnenes 
personlige og sociale udvikling – 
og eleverne sluttelig får fred til at 
være og lære.  � 

FODBOLD HANDLER 
OM SAMARBEJDE 

 

                  (Fortsættes næste side) 



SPOR AF  
HISTORIEN 
 

 

Af Lars Bom Nielsen 

Året 2014, som snart går på hæld, er 
et jubilæumsår. Ved forskellige 
”events” og ret stor dækning i fjern-
syn og aviser, er der i årets løb blevet 
gjort opmærksom på flere, i hvert 
fald tre store historiske begivenhe-
der. Alle tre begivenheder har efter-
ladt spor, måske kun små spor her i 
sognene. 
 
Den første begivenhed, som er blevet 
markeret, er tabet af Norge i 1814. 
Efter Napoleonskrigene blev Dan-
mark tvunget til at opløse personal-
unionen med Norge. Danmark og 
Norge havde ellers haft fælles konge 
i 400 år, men det sluttede med freden 
i Kiel 14. januar 1814. Nationalt ind-
stillede nordmænd benyttede sig af 
det store tumult til at få vedtaget 
Eidsvoll-forfatningen den 17. maj 
1814 med den danske guvernør, prins 
Christian Frederik, som konstitutio-
nel konge – altså en fri og efter dati-
dens  forhold meget moderne grund-
lov. 
 
I koret i Hodde Kirke hænger en 
mindetavle over Ferdinand Treu, 
som var præst i Hodde og Tistrup fra 
1789 til sin død i 1798. Af teksten 
fremgår, at Treu var i Hodde indtil 
sin død, for han ligger åbenbart be-
gravet et sted på kirkegården. Treu 
var lidt af en rimsmed. Teksten siger 
bl.a.: Jeg tjente længe, gid kuns ret/i 
NORGE og Jylland både. Treu kom 
hertil efter at have været præst i hen-
holdsvis Trondhjem stift (1777-81) 
og Bergen stift (1781-89), altså et 
spinkelt spor i Hodde kirke af, at 
Norge engang hørte til det danske 
rige. I år er det altså 200 år siden, 
Norge begyndte sin vej med selv-
stændighed igen. Det blev i øvrigt 
først en realitet i 1905, da Norge op-
løste kongefællesskabet med Sverige 
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Med samarbejdsaftalen er der tale 
om en naturlig udvikling, som af-
spejles inden for snart sagt alle om-
råder af det folkelige foreningsar-
bejde og tillige de offentlige institu-
tioner. Ungdomsafdelingerne i Hor-
ne og Tistrup har allerede arbejdet 
sammen et par årtier, og det bety-
der, at spillerne fra disse to klubber 
kender hinanden ret godt. Det har 
vist sig, at klubmentaliteten i Sig/
Thorstrup ikke er meget anderledes 
end de to andre steder – over alt 
bliver det sociale, altså sammenhold 
og fællesskab, naturligt vægtet højt. 
Man spiller selvfølgelig fodbold af 
interesse for bold; men det er gan-
ske naturligt for spillerne alle steder 
fra, at en fodboldkamp altså består 
af tre halvlege. Derigennem kom-
mer spillerne til at kende hinanden 
bedre, og man kunne som ude-
forstående ønske sig, at denne ten-
dens – altså fællesskab gennem 

samarbejde og samvær – kunne 
styrkes fremover i vore sogne her 
mellem Ølgod og Varde. Med det 
befolkningsgrundlag er der god gro-
bund for mange forskellige slags 
aktiviteter. Det er ikke alt, vi behø-
ver at rejse til de større småbyer for 
at dyrke.  
 
Umiddelbart er det ikke ambitionen, 
at fodboldholdene partout skal nå 
op i højere rækker inden for en be-
stemt årrække. Tiden vil vise, hvad 
der sker på længere sigt; men fæl-
lesskab og samvirke bærer en styrke 
i sig selv. Carsten Thorhauge under-
streger, at ambitionen lige nu og her 
handler om, at der lokalt skal tilby-
des seniorfodbold på flere niveauer.   

Løsning på rebus: Det er dejligt at stavn fra i dag igen spiller en aktiv  
rolle i sognene 

Et udsnit af fodboldspillere fra HTS-samarbejdet (Horne-Tistrup-Sig). 



og fik en søn af Christian IX som 
egen konge. 
 
Det andet jubilæum i år har været til 
minde om 1864 og tabet af Slesvig 
og Holsten. Det er også 150 år siden, 
at den navnkundige pastor Schjør-
ring, Jens Holger kom til Hodde og 
Tistrup. Han er nok den præst på 
stedet, som har sat sig de tydeligste 
spor på egnen, da han fra København 
bragte alle de nye ideer med sig. Han 
var meget påvirket af kredsen om-
kring Grundtvig, især Birkedal fra 
Ryslinge. Han blev sammen med 
ligesindede foregangsmænd for høj-
skolebevægelsen og i øvrigt den kir-
kelige og nationale vækkelse. Netop 
den grundtvigske bevægelse kom til 
at gå hånd i hånd med den spirende 
andelsbevægelse, hvor foreningstan-
ken og fællesskabsfølelsen på tværs 
af sociale skel var bærende søjler.  
 
Andelsbevægelsen havde sin tid – 
Tistrup Mejeri er ifølge teksten på 
Tistruposten Danmarks ældste, sta-
digt fungerende mejeri, selvom det 
nu er en del af koncernen Arla. Den 
folkelige og økonomiske grøde i 
slutningen af 1800-tallet og begyn-
delsen af 1900-tallet satte for alvor 
gang i udviklingen og væksten i den-
ne fattige del af Danmark. Den vest-
jyske længdebane kom til midt i 
1870’erne, og omkring stationen 
voksede som bekendt Tistrup Stati-
onsby op i løbet af få årtier.  
Det er selvfølgelig ikke Jens Holger 
Schjørrings fortjeneste; men de tan-
ker han stod for var altså moderne og 
vækstskabende for 150 år siden. 
 
Det tredje jubilæum har ikke så me-
get med Hodde og Tistrup at gøre. 
Den 28. juni 1914, altså i år for 
hundrede år siden, blev Østrig-
Ungarns kronprins og kronprinsesse 
myrdet af en serbisk nationalist i 
Sarajevo i Bosnien. Det blev start-
skuddet til den første verdenskrig, 
hvor Danmark jo holdt sig neutralt 
hele krigen igennem. Det var altså 
ikke krigen som sådan, der fik betyd-
ning for udviklingen her på egnen. 
Men efter krigen gik udviklingen 
omkring Tistrup Stationsby åbenbart 
i stå. Vi har den dag i dag en 

”tredelt” by – den gamle stationsby 
omkring Møllegade, Storegade og 
Søndergade, parcelhuskvarteret, 
hvor der først kom rigtig gang i byg-
geriet efter den første kommunesam-
menlægning og til sidst Gammel 
Tistrup ved kirken og den gamle kro. 
Hvad det har skyldtes, skal jeg ikke 
gøre mig klog på. Et faktum er det i 
hvert fald, at Tyskland efter den før-
ste verdenskrig blev den førende 
økonomiske og kulturelle magt i Eu-

ropa. Der er andre steder i Danmark, 
der ligger tættere på Tyskland end 
Hodde-Tistrup og Esbjerg med hav-
nen ud til den store verden. 
 
Der har sikkert været andre væsentli-
ge begivenheder at markere i det 
snart forløbne år; men selv store be-
givenheder på nationalt plan og må-
ske verdensplan, sætter sig også spor 
lokalt.  
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Af  Lars Bom Nielsen 
 
Det virker som længe siden, at bebo-
erne på Tistruplund flyttede til det 
nye plejecenter på Yderikvej. Det er 
vist kun godt et år siden. VI skal 
vænne os til ikke længere at tale om 
”Tistruplund”, men om Tistrup Ple-
jecenter. 
 
Mange traditioner og rutiner er flyt-
tet med ud(!) på det nye. Årets gang 
er altid blevet markeret på forskellig 
vis med f.eks. løvspringstur, som-
merudflugt, høstfest og julefrokost. 
Hvad der fungerer godt, er der jo 
ingen grund til at pille ved. Den go-
de hjælp fra ”Tistruplunds Ven-
ner” (hedder vennekredsen stadig-
væk) er også flyttet med over i de 
nye rammer.  
 
Der er sikkert sket flere nye tiltag; 
men i denne sammenhæng er jeg 
blevet bedt om at gøre opmærksom 
på én, ny aktivitet, som vist ikke har 
været der før. På initiativ af 

”skubberne” blev vi enige om at prø-
ve med en sangtime en gang om må-
neden. Vi startede i foråret og siden 
er vi mødtes til kaffe og fællessang 
den onsdag, som ligger omkring den 
20. i hver måned. Næste gang har vi 
aftalt til onsdag den 24. september. 
Vi mødes til kaffe kl. 14.15. Derefter 
synger vi fortrinsvis fra Højskole-
sangbogen (ikke den allernyeste, det 
er med vilje). Det foregår på den 
måde, at deltagerne selv foreslår, 
hvad vi skal synge – dermed være 
sagt: der er ikke så meget udenoms-
snak. Vi synger tre kvarter til en 
time. Det er meget naturligt blevet til 
en pæn buket af årstidens sange og 
salmer hver gang. Det er ikke bare 
godt, men også sundt at synge. Vejr-
trækningen gavner lungefunktionen. 
Jeg har set, at på sygehuset har de 
annonceret med sangtimer for pati-
enter med vejrtrækningsproblemer. 
Et frit og ubesværet åndedræt er 
åbenbart noget, man kan træne lidt 
selv. 
Nu er sangtimen ikke ment som en 

slags behandling. Det skal først og 
fremmest være hyggeligt – og det er 
det. Grunden til, at jeg gør opmærk-
som på det her, er, at hvis der er no-
gen (ældre) fra byen, som har lyst til 
at være med, så er man velkommen 
til at møde op og deltage. Det koster 
ikke noget, det vil sige, at fremadret-
tet bliver arrangørerne nok nødt til at 
opkræve et beskedent beløb (20 kr.) 
for kaffen og kagen. Det er noget 
med, at en kommunal institution 
selvfølgelig kun skal servere kaffe 
for dem, de er forpligtet på, det vil i 
denne sammenhæng sige Plejecent-
rets beboere. 
 
Sangtimen er såmænd et rent win-
win arrangement. Beboerne er glade 
for at se, hvem der måtte komme ”på 
besøg”, og eventuelle deltagere fra 
byen vil kunne opleve den venlig-
hed, gæstfrihed og i det hele taget 
gode stemning, der præger Tistrup 
Plejecenter med beboere, personale 
og Tistruplunds Venner. Det er en 
ting, som det er lykkedes godt at 
flytte med ud(!) i det ny. Der har 
aldrig været grund til at pille ved det, 
der virker godt. 
 
Næste sangtime bliver altså onsdag 
den 24. september kl. 14.15 til ca. 
15.30-15.45. 
 

  

 MÅNEDLIG SANGTIME PÅ  
 TISTRUP PLEJECENTER 

I dette rum på plejecenteret er der sangtime én gang om måneden 
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GUDSTJENESTELISTE 

 
Nicklas Raunholt Antonsen søn af 
Tina Raunholt Jensen og Morten 
Antonsen, Tistrup 
 
Oskar Juul Spicker søn af Kamilla 
Juul Larsen og Dennis Spicker 
Thøstesen, Tistrup 
 
Sabin-Lucian Rusu Craciun søn af 
Petronela og Mihai Lucian Rusu 
Craciun, Snorup 
 
Nadia Mkamba Smedegaard datter 
af Aisha Ally Mkamba og Brian 
Smedegård, Gårde 
 
Sienna Stokholm Hindsig datter af 
Maria Præstegård Stokholm Hind-
sig og Lasse Stokholm Hindsig, 
Tistrup 
 
Valdemar Zacho Rahbek Pedersen 
søn af Trine Rahbek Pedersen og 
Bjørn Zacho Rasmussen, Ølgod 
 
Emma Johnsen Lund, datter af 
Christina Alexandra Johnsen og 
Lasse Linding Lund, Tistrup 
 
Magne Bjerge Kok søn af Linda 
Bjerge Hansen og Christian Kok 
Hansen, Fredericia 
 
Nikolaj Ullerup Pallesen søn af 
Laura Ullerup og Rasmus Møl-
holm Pallesen, Tistrup 
 
Maya Klara Hansen datter af Pia 
Hansen, Varde 
 
Denas Gaidauskas søn af Romual-
da og Kestutis Gaidauskas, Tistrup 
 
Simon Elbæk Jensen søn af Trine 
og Mogens Elbæk Jensen, Tistrup  
 
Andreas Elbæk Vinther Andersen 
søn af Trine Elbæk Jensen, Tistrup 
og Michael Vinther, Ansager 

Døbte og 
navngivne 
 
i Hodde og Tistrup sogne  

 
Lasse Elbæk Vinther Andersen søn 
af Trine Elbæk Jensen, Tistrup og 
Michael Vinther, Ansager 
 
Henrik Harald Leth Høj søn af Line 
Leth Pedersen og Simon Grønlund 
Høj, Horne 
 
Lærke Vigtoft Astrup Pedersen, dat-
ter af Lotte Vigtoft Andersen og Je-
sper Ole Pedersen, Agerkrog. 
 

 

Dato Hodde Kirke Tistrup Kirke 

5/10 10.30 Ingen 

12/10 9.00 10.30 

19/10 10.30 Ingen 

Mandag 20/10   19.30 

Lørdag 25/10   9.00 Højskoledag 

26/10 Ingen Ingen 

2/11 9.00 10.30 

9/11 10.30 9.00 

16/11 10.30 Ingen 

Mandag 17/11   19.30 

23/11 Ingen 10.30 

30/11 10.30 9.00 

Torsdag 4/12 19.00 Julehygge   

7/12 Ingen 16.00 Julekoncert 

14/12 9.00 10.30 

21/12 10.30 Ingen 

24/12 15.00 14.00 

16.00 
25/12 10.30 9.00 

26/12 9.00 Pedersen Ingen 

28/12 Ingen 10.30 

1/1 2015 10.30 Ingen 

Tistrup Kirke 
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Der hygges med saltdej  � Krigere i skoven  � 

Fra Møllehuset 
 
Af Bodil Rud Sørensen 
 
Møllehuset summer af en masse glade, 
livlige og aktive børn. Før sommerferien 
rundede vi de 100 børn – det er mange 
år siden det sidst er sket. Selv om vi så 
sendte 30 børn i skole til august, så er vi 
lige om lidt på 80 børn og flere kommer 
til henover året. 
                                                           
Af seneste aktiviteter kan bl.a. nævnes 
Møllehuset årlige sommerfest for børn, 
forældre og søskende, som blev afviklet 
den 19. juni med deltagelse af knap 300 
gæster. Helt fantastisk tilslutning, men 
som da også var lige ved at tage pusten 
fra arrangørerne (bestyrelse og Møllehu-
set) i forhold til at finde plads til alle. 
Men selvfølgelig gjorde vi det, og havde 
et rigtig godt arrangement med lidt un-
derholdning af børnene og dejlig mad i 
form af, at hver familie bidrager med en 
portion aftensmad, som så bliver til et 
stort tage-selv-bord til alle. Denne aften 
nyder Møllehuset rigtig stor glæde af 
støtteforeningen ”Møllehusets Venner”. 
De sørger for salg af drikkevarer samt 
kager til kaffen. Det økonomiske over-
skud ved dette salg er til fordel og glæde 
for børnene i Møllehuset. Det giver bl.a. 
foreningen mulighed for at arrangere 
f.eks. aktivitetsdag i Hallen, hvor denne 
forvandles til et mekka af hoppeborge 
mm. - julefest for børn og forældre i 
Hallen samt evt. indkøb af forskellige 
ting som børn og voksne kunne ønske 
sig. Her kan nævnes, at vi har fået en 
naturvogn indeholdende mange spæn-
dende ting til brug, når vi skal på opda-
gelse i naturen og om lidt får vi veste til 
børnene, så vi kan færde mere sikkert, 
når vi er på tur.                                                                                                                
 

Ny børnehave ……… 
 
Projekt ”Ny børnehave” har personalets 
og bestyrelsens store opmærksomhed og 
bevågenhed. Alle glædes over, at dette 
bliver en mulighed i Tistrup til glæde for 
en masse kommende børn og forældre 
samt medarbejdere. 
 
Processen tog sin opstart i begyndelsen 
af året med, at personale og bestyrelses-
medlemmer en lørdag tog på besøg hos 
4 institutioner i Ringkøbing-Skjern 
kommune. 4 forholdsvis nye og forskel-
lige institutioner. En meget spændende 
dag, hvor vi hentede mange gode idéer 
og inspiration til tegninger af vores nye 

børnehave. Efterfølgende gik foråret 
med i samarbejde med et arkitektfirma 
fra Århus, at få lavet forslag til tegning 
af den nye børnehave. 
Tegnearbejdet har været i licitation, og 
næste step er nu, at der skal være møde 
her den 3. september, hvor de endelige 
tegninger vil foreligge og vi forventer, at 
der også her ligger forslag til en tidsplan 
i forhold til, hvornår processen kan gå i 
gang – omlavning af Tistruplund – gen-
husning på Tistruplund mm. 
Vi glæder os til at komme i gang med en 
spændende og udfordrende proces ☺ 


