
Tur over Agerkrog, Bjerremossevej til Anlægget 

Turens længde er 7 km 

På de fleste af de turer vi laver er vores 
udgangspunkt Hodde Tistrup Hallen. 

 

Vi går fra hallen ned mod kirken, over Dalstrøget op ad stien mod kirken 

        
Tistrup Kirke er fra år 1100. 

Kirken ligger i den gamle Tistrup og har som nabo en række ældre huse. 

Kroen, Tistrups sogn gamle skole og degnebolig. Huset over for kirken, er 
præstebolig. 

 

 

 

 



Drej til venstre 

På jeres venstre side ser i en grund der, om sommeren står i fuldt flor, og 
hvis der er et skilt, må du gerne tage en buket med hjem. 

Grunden er tilplantet af en privat mand som plejer og passer den. 

Tag et tæppe med, nyd jeres madpakke og kaffe på plænen. 

        

Derfra går du over Kirkealle til stien til Byskoven. 

     

Nyd turen gennem Byskoven. Byskoven drives af frivillige fra Tistrup, 
gennem Borgerforeningen, og under skoven ligger der arkæologiske 

skatte, som ikke blev udgravet, da den bebyggede del, op mod kirken blev 
udgravet i 2010, så for at bevarer de ikke udgravede skatte valgte 

kommunen at der kunne gives tilladelse til beplantningen. 

 

 

 

 

 

 

 



Vi fortsætter ad Tistrup Kirkevej under broen, til Agerkrogvej, drej til 
højre, og fortsæt til grusvejen, Bjerremossevej og gå med den. 

Vi kommer igen til Agerkrog vej og vi drejer til højre med den. 

Fortsæt rundt i svingene, og på venstre hånd ved den hvide gård, er der 
på visse tider af året forskellige dyr, Gæs, får alpaka, men måske er der 

ikke noget når du går turen. 

Drej til venstre og følg vejen ned til krydset, gå med markvejen forbi de 
gamle ege på venstre hånd. 



Vi tager skovvejen ind til højre. 

    

Vi skal huske at vi er på privat område. 

Skoven blev etableret i 60 erne, og er i dag ejet af 10 personer. 

Jorden heromkring var ejet af Nørholm, og det er også Nørholm der har 
plantet de gamle ege langs vejen. Vejen er den gamle vej til Horne og 

Agerkrog. De gamle diger, som ses rundt omkring, er ligeledes bygget af 
Nørholm. 

Fra plantagen går vi over i Tistrup anlæg. 

Tistrup anlæg blev indviet i 1932, og er i dag ejet af borgerforeningen som 
også står for den daglige drift. 

Anlægget blev gennemgribende renoveret i 2017 og frem, så den i dag stå 
flot og velholdt. 

  

Vi går med stierne til spejderhytten. 

 



  

    

Tistrup spejderne, 2. Sct. Gertrud har bestået siden 1960. Gruppen havde 
flere lånte lokaler i Tistrup. 

I 2009 blev der grundlagt den nuværende forening, Tistrup og omegns 
Spejdercentre hvorefter byggeriet blev påbegyndt. 

Derfra går turen med hornevej under broen, med Jernbanegade til 
Storegade, og til Brugsen. 

 

Og tilbage til hallen. 

God tur 


