
 

 
 

Beretning 2018 ved Svend Svendsen 

Arkivets dækningsområde: Tistrup og Hodde sogne i Varde Kommune. 

I løbet af året har vi fået 40 afleveringer. 

Blandt har vi modtaget store afleveringer fra Vestjysk Kunstforening og Hodde-Tistruphallen. 

videoklip fra LocalNews, flere billeder bl.a. ældre billeder af ejendomme og personer, 

byggesager fra kommunen samt forskelige dokumenter. 

Vi siger mange tak til alle, der har givet materialer. 

Vi har årets løb haft 119 besøg/henvendelser.  

På arkiv.dk har vi pt. 4500 billeder og 1482 øvrige registreringer. 

Vi har kun åbent 1 eftermiddag hver måned, men der kommer ikke ret mange besøgende på 

åbningsdagen. Til gengæld kommer langt de fleste efter aftale på andre tidspunkter. Mange af de 

besøgende, vi har, glæder os ved at kunne give oplysninger, især om deres slægtninge. 

I maj var en 5. klasse fra Tistrup skole på besøg for at få noget viden om Tistrups historie. 

Arkivet har i det forløbne år igen været med på Varde ådag i Hodde med en udstilling af diverse 

billeder fra Hodde-området. På udstillingsdagen var der mange, der henvendte sig og kikkede på 

billederne.  

Arkivernes dag gav ikke noget besøgstal.  

Vores hjemmeside (tistruplokalarkiv.dk) er i årets løb blevet besøgt af 3363. Det har givet en del 

henvendelser. Vi lægger jævnlig nye billeder ind under månedsbilleder samtt små lokalhistorier. 

Arkiv.dk har haft 19770 besøg (langt de fleste har kikket billeder): Der kommer bemærkninger 

om tilføjelser og rettelser, som vi er meget taknemmelige for. 

På billedsiden fortsætter vi med registrering af personbilleder. Det skrider godt fremad. 

Vi tager løbende billeder af gårde og ejendomme, så vidt muligt af ejendommen set fra alle sider. 

Billederne lægges straks ind på arkiv.dk. 

Vi har i årets løb taget afsked med Bent Hansen,som har været på arkivet i mange år. Vi vil 

gerne sige ham tak for hans indsats for arkivet. Bent Hansen har boet det meste af sit liv i Tistrup 

og har derfor et indgående kendskab til området, samtidig har han i kraft af sit tidligere arbejde 

som tømrer været en stor praktisk hjælp i arkivet. 

Vi har så været heldige at få en ny medarbejder Ansgar Hansen, der også har boet flere år i vores 

område. 

 

 

 


