
 

 

Beretning 2015 ved Svend Svendsen 

Arkivet har i løbet af året fået en ny medarbejder, Bent Nielsen, så vi nu er 8 medarbejdere i alt. 

Indkomsterne i år har været på 61 afleveringer, blandt andet kan nævnes 132 stk. lysningsdoku-

menter fra Hodde, 116 hustegninger fra tømrermester Johannes Kronborg Jensen. Vi har desuden 

fået en del gårdbilleder af ældre dato. Fra TistrupNews forsynes vi  fortsat med videoklip fra 

begivenheder m.m. i vores område. 

Arkivet har haft 91 besøg og henvendelser. 

Mange af de besøgende, vi har, glæder os ved at kunne give oplysninger især om deres 

slægtninge. 

Arkivet var i januar nok engang med i TV-Syds udsendelse ”Naboer”. 

Af aktiviteter i det forløbne år har arkivet været med på Varde ådag i Hodde med en udstilling 

om jernalderbyen Hodde og på julemessen i Janusbygningen, hvor vi viste billeder af forsvundne 

eller ombyggede bygninger i Tistrup samt viste en diasserie ”Tistrup set fra luften 2009”. 

Fordi vi i december deltog i julemessen i Janusbygningen, havde vi ikke arrangeret noget 

specielt på Arkivernes dag. 

Som næsten en tradition var undertegnede i Hodde gl. skole og fortælle om skolen for deltagere i 

en familiekomsammen. 

I løbet af året har vi fulgt nedrivningen af børnehaven og bygning af den nye med fotooptagelser. 

Derudover følger vi, også med fotooptagelser, anlæggelsen af cykelstien fra Hodde til Tistrup. 

I februar blev arkiv.dk åbnet for besøgende. Det har vi kunnet mærke med flere henvendelse om 

tilføjelser eller rettelser til vore registreringer samt ønske om at få billeder af  steder m.m. 

På Facebook, som vi også er kommet på, er der rigtig mange, der kigger med og evt. kommer 

med kommentarer. 

Med hensyn til arkibasregistreringer er vi nu så vidt, at vi nu mangler registrering af kort og 

personbilleder 

Det tidligere Tistruplund, hvor Arkivet har til huse, er nu solgt. Varde kommune har indgået en 

aftale med den nye ejer om leje af den del af bygningerne, hvor hjemmesygeplejen og arkivet 

holder til. Så nu er Arkivet en tid ud i fremtiden sikret husly. 

 


