
 
Tistrup Stationsby – Årets Landsby 2018 
 
”Tistrup er en vågen og fremadstræbende by, men væksten og fremdriften kræver samling om 
fællesopgaver. Indvielsen i går af det nye anlæg i Tistrup er et smukt eksempel på en sådan fæl-
lesopgave, løst helt og holdent ad frivillighedens vej. Byens selvbevidsthed har samlet kræfterne, 
og har skabt et fælleseje til glæde for nutiden og fremtiden”  
 
Citat:  Mandag den 30. maj 1932 – dagen efter indvielsen af anlægget – og genbrugt af borgmester Erik Buhl Nielsen 
fredag den 23. juni 2017 ved åbningen af det nyrenoverede anlæg. 

 
Et genbrug af det 86 år gamle citat, er fortsat det væsentligste argument for at nominere Tistrup 
Stationsby som Årets Landsby. Byen har, som så mange andre lokalsamfund,  gennem tiden ople-
vet stagnation og stilstand. Butikslukninger, konjukturer, faldende børnetal, strukturændringer 
med mere, har også ramt Tistrup  – men byen har altid formået at rejse sig igen og sikre fremdrift, 
udvikling og ikke mindst glæde hos byens i dag godt 1.400 indbyggere.  
 
Nærheden til andelsbevægelsens vugge omkring Hjedding Andelsmejeri, kan måske forklare den 
virketrang, som tydeligt mærkes hos masser af ildsjæle i byen og lokalområdet. Dette skal sam-
menholdes med en unik evne til at integrere og involvere nye og mangeårige beboerne i de for-
skellige initiativer der gennemføres i byen. Det drejer sig ikke blot om at finde ressourcer, plan-
lægge, organisere og ikke mindst færdiggøre opgaverne. Resultaterne kan derfor dels være mål-
rettet snævre brugergrupper, f.eks. i byens institutioner, foreninger og erhvervsliv. Dels kan resul-
taterne være målrettet mod alle områdets beboere. Der dannes således gode muligheder for at 
samle byen, oplandet og i de seneste år også omegns byerne i et ligeværdigt og respektfuld sam-
arbejde. Sidst men ikke mindst, skaber initiativerne positiv omtale i nærområdet og formår også at 
sætte Tistrup på Danmarkskortet. 
 
Nomineringen til anerkendelsen som årets landsby, er – naturligvis – også et resultat af en fælles 
indsats, og vi vil derfor gennem konkrete eksempler (i tilfældig rækkefølge), kvalificere Tistrup til 
titlen: 
 

• Byens butikker og erhvervsdrivende møder nye beboere med en velkomstpakke 

• Veludbygget infrastruktur (jernbane, busser, veje, cykelstier, vandrestier i ”alle retninger”     
o Den alternative model for etableringen af cykelstier, var et resultat af et samarbejde mellem ildsjæle, 

lodsejere (og kommune) i Tistrup/Horne, der betød at prisen på cykelstierne blev væsentligt reduce-
ret. Varde kommune blev i 2014 Årets cykelkommune, blandt andet på grund af at kommunen etab-
lerer og vedligeholder mange km cykelstier i hele kommunen efter Horne/Tistrup modellen. Cykelsti-
systemet udvides fortsat efter denne model. 

• Veludbygget højhastighedsbredbånd etableret af ildsjæle sammen med SE 
o SE kvitterede for opbakningen ved at donere omkring 200.000 kr tilbage til foreningslivet. 

• Ildsjæle etablerede nyhedsmediet Tistrup News, som i 2010 begyndte at udsende lokale 
nyheder via internet. Nyhedstjenesten er løbende udbygget og består i dag af sendevogn, 
drone og sætter fortsat stor ære i at være først med nyhederne. 

o Denne udviklede service tilbydes i dag af Tistrup News til flere af Varde Kommunes byområder. Ti-
strup News har siden etableringen i 2010 haft et to-cifret mio. antal besøgende på hjemmesiden. 



• Veletablerede dagplejemuligheder (private og offentligt), ny børnehave, moderniseret sko-
le og idrætshal og nyt plejehjem, som alle støttes op af lokale ”nisser” som hjælper såvel 
ved enkeltstående opgaver som de løbende opgaver. 

o Der er mere end 100 ”nissemænd” og ”nissekoner” engageret i de mange forskellige opgaver i byen – 
her skal blot nævnes Plejehjemmets venner, Nissebanden på skolen, Hjælpere til byens skolefodbold, 
hvor ca. 2.000 skoleelever spiller fodbold og bespises på byens velholdte idrætsanlæg. Byen har 
mange flere rekreative ”oaser”, som ”nisserne” passer og plejer med utrættelig energi. 

• Bredt foreningsliv hvor der både fokuseres på byens egne beboere, og i andre tilfælde ind-
går i bredere samarbejde med andre byer. Foreningerne skaber enkeltvis eller sammen ar-
rangementer, som skaber opmærksomhed langt ud over byens egne rammer 

o Listen over foreninger er meget lang – her skal blot nævnes et par eksempler:  HTS-samarbejdet i 
fodbold. Det blev startet op på ungdomsplan, og er senere blevet udvidet til seniorafdelingen. Dette 
samarbejde anvendes som det gode eksempel af Jysk Boldspil Union. Janus-Vestjyllands Kunstmuse-
um der med mere en 70 frivillige ildsjæle får sat Tistrup på det kunstneriske landkort og huser den 
ene af fire censurerede udstillinger i Danmark – Kunstnernes Sommerudstilling. Museét er usædvan-
ligt placeret i forbindelse med byens idrætshal og har også via nye tiltag begyndt at vise  kunst i det 
offentlige rum. Dette samarbejde omkring de fælles bygninger og arealer,  har ledt til etablering af 
nye foreninger – f.eks. en børnefilmklub – og et af Danmarks første og største W-LAN events, afhol-
des i og omkring idrætshallen. Tistrup Mini-tri har i mere end 10 år tiltrukket op til 800 deltagere fra 
hele landet. 

• Den lokale Erhvervs- og Borgerforening søger aktivt at facilitere nye initiativer og samar-
bejde mellem foreninger, borgere, erhvervsliv og myndighederne, således byen i et afba-
lanceret forhold, skaber optimale forhold for vækst og virketrang. 

o Reetableringen af Tistrup Lystanlæg, blev påbegyndt i 2016 og indvielsen blev holdt omkring Sct. 
Hans 2017. Projektet er gennemført ved massiv økonomisk støtte fra Kommune, Erhvervsliv og bor-
gere i området, som på få måneder samlede mere end 1,5 mio. kr. – dette kombineret med en stor 
frivillig indsats, har resulteret i et lystanlæg, som har skabt berettiget opsigt i hele landsdelen. Det vil  
på sigt være det ”naturlige” samlingspunkt i byen. Anlægget vil fortsat blive udbygget frem mod 
2019 med Læringshus, legeplads, parkuorbane, historiske engareal, trækfærge og kunststi. Koordine-
ringen foretages blandt andet ved hjælp af mere end 50 frivillige vejformænd, som effektivt uddeler 
informationer og hjælper ved at mobilisere frivillige til de mange initiativer som tages i byen. I marts 
2018 overdrog Varde Kommune og Udviklingsrådet således Tistrup Byskov i Borgerforenings vare-
tægt. Borgerforeningen havde i 2017 knap 500 medlemmer – målsætningen for 2018 er mere end 
750 medlemmer.  

o Byen oplever for nærværende stigende fødselstal, samt det privilegium at udover ”nye” tilflyttere, 
vender der også flere af byens unge tilbage til byen og bosætter sig efter uddannelse. Der er således 
tæt på ”udsolgt” af nye byggegrunde. Varde Kommune planlægger at have byggemodnet ca. 20 
byggegrunde klar til salg efter sommerferien 2018. Rammerne for denne udstykning er naturligvis fo-
regået i tæt samarbejde med forvaltningen, naboer og borgerforening. 

o I tæt samarbejde med det lokale udviklingsråd, skole, Janus Bygningen, Hodde Tistrup Hallen Varde 
kommune og de lokale ildsjæle, om et projekt som vil skabe større og mere tidssvarende rammerne 
omkring interessenternes fokusområder. Disse planer vil være gennemført i 2020 og således blive det 
”kulturelle” samlingspunkt i byen. 

• Ildsjæle, sammenhold og resultater. Ord som vi tror på, giver stor mening for Tistrup Stati-
onsbys borgere – og også for nærområdet. Evnen og viljen til at integrere ny tilkomne uan-
set race, religion, nationalitet gør byen, til en oplagt kandidat som årets landsby 2018.  

 
 
 
 


