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      Skolevæsenet i Tistrup sogn 

 
       Skoler før 1814 

Da Varde Latinskole i 1617 fik ret til at forsyne de omliggende sogne med degne, 

beholdt Hodde-Tistrup dog en tid sin faste degn. Til gengæld skulle sognet svare en 

afgift pension til skolen. Efter 1631 gennemførte latinskolen ordningen med løbedegne 

også i Tistrup-Hodde. 

6/8-1707 aflagde Laurids Jensen Find ed som degn til Hodde-Tistrup. Han fik et 

fæstehus, der ejedes af Nørholm. 

Efter skoleloven 1739 og 40 blev der oprettet en Fundats for Hodde-Tistrup. Sognene 

skulle være fælles om en skole, som skulle ligge i Tistrup. Her skulle kirkeejeren bygge 

en degnebolig, hvor der på bøndernes bekostning skulle tilbygges 3-4 fag skole. 

Børnene fra Hoddeskov havde for langt skolen, så derfor skulle degnen sørge for at få 

dem undervist på anden måde. Det protesterede beboerne i Hodde imod. De foretrak en 

skole i en lejet stue i deres egen by, som så skulle søges af hele byens ungdom. 

Fru Ehrenfeld lavede da en ny fundats, hvor hun gik ind på forslaget fra Hodde, men 

samtidig forandrer bestemmelserne for Tistrup. Hun vil ikke bygge degnebolig, men 

finder, at det hus, degnen bebor, er stort nok til både skole og bolig. Det lå sydvest for 

kirkebyen. Tidligere havde degnen engang boet i Hulvig, dernæst øst for Tistrup by, 

hvor nogle agre kaldes degneagre. 

I 1768 var der foruden degnen to løbe-skoleholdere i Tistrup og en i Hodde; de valgtes 

af beboerne. 

Skolen flyttes i 1788.  

 
Teilmann lader den opføre på Tistrup gade. Herom melder en sten i gavlen: 

              Det hus, som er i Herrens navn opbygt, kan intet fælde;  

              det står til Efterslægtens gavn og trodser tidens ælde. 

 

Skoler efter 1814 
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I 1830 blev der udarbejdet en ny skoleplan. Før var der i hele pastoratet kun en fast 

skole i Tistrup, men omgangsskole i Hodde, Hoddeskov, Krarup, Bredho og Hesselho. 

Nu blev sognet i skolemæssig henseende adskilt. Tistrup skole skulle stadig fortsætte, 

desuden oprettes en biskole ved Tinghøj i Hauge.  

I 1863 blev Tistrup skole ombygget. Bygning med klasseværelse og andenlærerbolig 

blev bygget i 1901 nord for den gamle skole.  

 

 
Stationsskolen 

 

I 1923 blev der i stationsbyen bygget en skole (Stationsskolen) med klasseværelser for 

de 3 yngste klasser og gymnastiksal samt 2 lejligheder. Den fungerede som forskole 

indtil februar 1980, hvor eleverne blev flyttet til hovedskolen fra 1952. Nedrevet for at 

give plads til ny børnehave. 

 

 
Hauge skole 

 

Skolen i Hauge var biskole til 1. nov 1877, da  der byggedes en ny skole 100 m øst for 

den gamle. Efterhånden som børnetallet her steg, udvidedes skolen, bl.a. ved opførelse 

af to nye biskoler i distriktet i Hesselho og Gødsvang 1901. I 1926 byggedes en ny 

skole i Gårde og skolen i Hesselho ombyggedes. 

 

 

 

 

 

 
      
                           

                           Hesselho skole                                   Gårde skole på Johnsgårdvej 
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        Fra 1877 var der en biskole i Bredho. den blev i 1908 hovedskole med en enelærer og       

          vinterlærerinde. 

 
Bredho skole 

Skoler efter 1950 
I 1952 blev der bygget en ny skole med gymnastiksal og faglokaler (efter 1937 loven).  

De ældste børn fra Bredho blev nu undervist i Tistrup skole, medens de yngste fortsatte 

i Bredho med en forskolelærerinde. 

I Gårde blev der bygget ny skole i 1955, hvorefter Hauge, Gårde (af 1926) og Hesselho 

skoler blev nedlagt. Gårde skole nedlagt i 2012. 

 

 
Gårde skole 

 

I 1961 startede realskolen i Tistrup 1. august.  

Bredho skole blev nedlagt i 1962. 

Samme år blev der i Gårde afholdt afstemning om flytning af 6-7. klasse til Tistrup. Det 

blev nedstemt med 281 imod og 34 for. 

Hodde skole blev nedlagt i 1970 og eleverne overflyttet til Tistrup skole. 

I 1970-71 blev der bygget to pavilloner ved Tistrup skole. I 1978 nyt lærerværelse og ny 

pavillon i 1980. I midten af 1980´erne  blev fysik- og hjemkundskabslokalerne reno-

veret. I 1991 nybyggeri med 4 klasseværelser, scene og aula samt kantine og op-

holdsareal for eleverne. I 1994 udvidedes skolen med lokaler for børnehaveklasse, 

fritidsordning og fem nye klasseværelser. I de gamle undervisningslokaler indrettedes 

der midlertidigt, indtil senere renovering, lokaler for billedkunst og natur/teknik samt 

udvidelse af biblioteket. 

I 2003 oprettes specialklasser på Tistrup skole. Lokalerne indrettes i bibliotekets 

lokaler, der flyttes ind i to klasseværelser og lille aula. 

Multiareal indviet i 2007. Tilbygning af lærerarbejdsrum 2007. 

Horne skole filialskole under Tistrup skole fra 2012. 

Fra 2012 7-9. klasse fra Horne til Tistrup. 
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Tistrup skole 2009 

 

 

 


