
 

 
 

Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 

 

Kære læser. 

Den første danske avis 

så dagens lys i 1634.  
Siden dengang har der været flere 

forskellige aviser, som er kommet 

til og døet hen igen.  

Berlingske, som blev grundlagt i 

1749, er den ældste nuværende 

avis – som dagligt har et oplag på 

ca. 100.000. 

 

Lige knap så stort er vores oplag. 

Ca. 150 aviser trykkes der om 

ugen – og dertil kommer alle jer, 

som læser den på nettet. Andst 

Avisen er i vækst. Når vi i besty-

relsen tager et tilbageblik på for-

årets aviser, er der i gennemsnit 

kommet flere sider til hver uge – 

og det er dejligt, at der er flere si-

der i avisen med omtaler fra hver-

dagen i Andst.  

Generelt er avisen en kulturel og 

historisk institution. De større avi-

ser har en politisk overbevisning, 

hvorimod Andst Avisen – lokal og 

lille, som den er – er ganske upoli-

tisk.  

Andre små samfund får lagt deres 

avissider ind under en større lokal-

avis eller har slet ingen avis. Det 

er noget særligt, at vi i Andst har 

vores egen avis – og det kan vi 

takke alle dem, der bidrager til 

avisen, for. Vores faste annoncø-

rer har en økonomisk vigtig rolle: 

Uden dem – ingen avis.  

Som annoncør i Andst Avisen 

støtter man, at lokale initiativer og 

arrangementer når bredt ud i lo- 

 

Af Viggo Kaspersen. 

På besøg i to af kulturens 

højborge. 

Menighedsrådets årlige udflugt gik 

i år til Sønderjylland, hvor gode 

oplevelser ventede os. 

Undervejs kunne vi uden betænk-

ning synge, ”Det haver så nyligen 

regnet”, for den passede til vejret, 

og den passede til stedet, hvor vi 

skulle hen. 

Første stop var imponerende Klo-

ster Kirke. 

Kirken er bygget af teglsten som 

en af de første i Danmark. Det var 

cisterciensermunkene, der stod bag 

byggeriet af kirken og klosteret. 

 

 

kalsamfundet. Man støtter, at vi i 

Andst får oplysninger og viden 

om stort og småt, som er vigtigt 

for os. Som i enhver anden avis 

vil der være indhold i avisen, der 

opleves som mere eller mindre 

vigtigt for den enkelte, og med en 

avis tager man hele pakken. Man 

kan læse om det hele. 
Som annoncør støtter man fælles-
skabet samtidig med, at man får 
reklame for sin virksomhed. Hos 
byens borgere skabes der en be-
vidstgørelse om, hvad der findes 
af virksomheder i lokalsamfundet. 
Samtidig ved borgerne, at det er i 
Andst Avisen, de kan finde kon-
taktoplysninger på lokale virk-
somheder og håndværkere. 
Andst Avisen er medskaber og en 
del af fællesskabet i Andst og med 
det stigende antal sider i avisen, 
kan vi glæde os over, at mere og 
mere bliver delt – og dermed også, 
at flere og flere får interesse for at 
kigge i avisen. 
Næste gang du kigger avisen igen-
nem – så husk at sende en taknem-
melig tanke til alle, som bidrager 
til avisens eksistens: annoncører, 
skribenter og redaktør. Alle er 
vigtige for fællesskabet i Andst – 
tak til jer! 
 
Rikke Ulbrandt Henriksen 
Formand for avisudvalget. 
 
 

P.S. Har du lyst til at komme med 
på bidragsholdet – som annoncør 
eller skribent (fast eller freelance) 
– er der også plads til dig!  
Kontakt mig på mail rikke@hg7.dk 
eller sms 40826088. 

mailto:rikke@hg7.dk


 

Den megen koncentration og ån-

delighed kræver sit, og henad 12 

gik turen videre til Øster Højst 

kro, hvor en dejlig middag vente-

de os. 

Næste mål var… 

Gården ejes af Ruth og Christian 

Lorenzen. 

i katolsk tid, og i koret var et 

smukt relikvieskrin, som bl.a. in-

deholdt et maleri af Bernhard af 

Clairvaux, som var en af de stær-

ke personlig-

heder indenfor 

cistercienser-

ordenen. 

Der kunne fortælles i mange spal-

ter, om alt det vi fik at høre, men  

vi sluttede besøget af med en an-

dagt i Kapitelsalen, hvor vi fik 

den gode historie om edderkop-

pen, der glemte, hvor den tråd, 

der bar hele dens store netværk, 

kom fra og fik den klippet over. 

En meget dygtig guide kunne i 

løbet af den næste 1 ½ time give 

os bidder at den lange historie, 

der ligger bag det imponerende 

bygningsværk: 

Cistercienserordenen blev opret-

tet som en reaktion imod, at mun-

kelivet ikke længere svarede til 

den baggrund, det var oprettet 

på. 

Benedikts ”kapitler” (leve/ordens

-regler) var meget strenge, og det 

var dem, man vendte tilbage til. 

I kapitelsalen  

blev de daglige tidebønner holdt, 

(8 gange i døgnet), og her var det 

muligt at skrifte for abbeden, hvis 

man havde forbrudt sig mod de 

skrappe regler. 

Munkene var opfindsomme og 

gode til at løse dagligdagens ud-

fordringer, f.eks. ”lokaltelefo-

nen”, en lille kanal i murværket 

fra vagtrummet i stuen til munke-

nes sovesal på 1. sal., så vagt-

manden kunne kalde på en soven-

de munk, hvis der blev behov for 

det ved evt. besøg udefra. 

Det imponerende kirkerum, hvor-

til der var adgang direkte fra 

munkenes sovesal, har et væld af 

detaljer, bl.a. nogen der viser, at 

byggeriet har strakt sig over lang 

tid, fra romansk rundbuestil til 

gotisk spidsbuestil. 

Relikvier (hellige ting) var vigtige 



en højde af 11 meter over havet er 

man højt oppe for folk på de kan-

ter, så vi blev advaret mod ”tynd 

luft”, da vi skulle stige ud af bus-

sen. 

Klægagergård ligger oppe i denne 

svimlende højde, og det var der 

en god historie om. Christian Lo-

renzens tipoldefar var den første 

ejer af gården, og den fik han på 

en speciel måde. Et stykke nede 

af ”skrænten” lå møllerens gård, 

og mølleren havde en datter, som 

han gerne ville giftes med. Han 

spurgte først far, så mor og så far  

Vi så Jens Rosendals hus og vejen 

ned til hans bænk ved stranden 

med det vejskilt, som de lokalt 

mod kommunens 

vilje havde sat op. 

Vejen SKULLE 

hedde Jens Rosen-

dals vej. 

Ballum enge er jo 

gammel smelte-

vandsslette fra 

istiden, men Bal-

lum ligger på en 

bakkeø fra den 

forrige istid. Så i  

Vi mødte Christian Lorenzen i 

Randerup, hvor fortællingen om 

området startede.  

Brorson er født i Randerup sogn, 

hvor hans far afløste farfaren som  

præst, og hvor Brorson siden blev 

præst. 

I Forballum, som er ”5 gårde og 

et par huse”, hørte vi om bønder-

nes vilje til at skaffe god under-

visning for deres børn, og hvor 

Kresten Kold blev lærer for bør-

nene. Her startede han også vok-

senundervisning af karlene på 

gårdene, og det var en forløber 

for højskolerne. 

De lokale bønders interesse for og 

omsorg for fuglene så vi demon-

streret ved en ring i en uhøstet 

mark, hvor et hegn, der nu var 

taget ned, havde omkranset en 

rede tilhørende en hedehøg. Un-

gerne var nu fløjet fra reden, og 

derfor var hegnet pillet ned. 

Turen gik ud over Ballum enge, 

hvor man nu var i gang med høst 

nr. 49 siden diget blev lavet. 

Vi kom til Ballum og hørte om 

forbindelsen mellem Mærsk og 

stedet, som har affødt 23 mill. til 

restaurering (med visse betingel-

ser) af huse i byen. 



Afslutningsvis kunne solen 

nydes op ad de gamle mure, 

inden bussen vendte næsen 

hjem, hvor vi var ca. 18. 

Og forholdene er 

udviklet smukt til 

det. 

En gammel stald-

bygning er med Real

-Dania hjælp blevet 

til dette smukke lo-

kale med bjælker 

lavet på gammeldags 

vis som i laden, hvor 

det gamle tømmer 

stadig står, som da 

den blev bygget. 

Også den kan bruges som festlokale. 

igen og fik ja på én betingelse. Går-

den skulle bygges oppe på ”toppen”, 

så den lå i sikkerhed for vandet. Det 

var en svær opgave at sige ja til for 

en ung mand, men så sagde sviger-

far: ”Jeg bygger den til jer”.  

Såh, det havde fået Chr.Lorenzen til 

at råde sin søn til at vælge sin sviger-

far med omhu. 

Klægager blev, som billedet på side 

2 viser, valgt som Danmarks smuk-

keste bondegård i 2017. 

Og det var engang en bondegård, 

men som tingene har udviklet sig de 

senere år, er det i dag et sted med 

”Bed and Breakfast”, et sted, hvor 

man kan holde fest, møder o.l. 



 
  

 

 

 

 

 

Som lidt 

nyt vil du i 

de kom-

mende 

numre fin-

de Halfdan 

Rasmussen 

repræsen-

teret med 

et af hans 

sjove, skø-

re, ofte lidt 

fantastiske 

digte. 

 

God  

fornøjelse. 

 

Svar på opgave uge 33:  

65 minutter 

 

To fædre og to sønner skød 3 

harer. 

Hver af dem fik en hare med 

hjem. 

Hvordan?            
    

Se svaret i næste avis. 

 

 

Jeg kender en,  
som hedder Marianne 

 

Jeg kender en, 
som hedder Marianne. 

Hun siger: Søren 
du må ikke bande! 

 
Men jeg har hørt 

hun råbte, av for Søren! 
en dag hun klemte 
fingrene i døren. 

 
Og når jeg slår 

en bule i min pande, 
så sier jeg bare: 

av for Marianne! 
 

Halfdan Rasmussen 



 

 

 

 

Indleveringsfrister - avisen@andstavisen.dk tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydeligt mærket ” Andst Avisen, afsender + evt. annoncestr.” Udgiver: Andst Avisen, Oplag 624  

Avisudvalg:  Viggo K.4041-8206(Ansv. red./skriv/annonc), Rikke Ulbrandt Henriksen, 4082-6088 (formand), ), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsniing: Randy Johansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/08/2019  9:30 - 11:30 

Gymnastik på Solhøj 
 

19/08/2019  16:30 - 19:00 

Sommerton for familiespillere 
 

20/08/2019  19:00 - 21:00 

Badminton motionsmix - tirs-

dagsmix 
 

21/08/2019  14:00 - 16:00 

Krolf på Solhøj 

 

22/08/2019  9:30 - 11:00 

Krolf på Solhøj 
 

22/08/2019  14:00 - 16:00 

Foredrag ved tidligere sygeple-

jerske Inge Nybro Laugesen: 

”Mine 2 bedstemødre”. 
 

25/08/2019  10:30 - 11:30 

Gudstjeneste  

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

https://www.andst.info/events/gymnastik-paa-solhoej-19/
https://www.andst.info/events/sommerton-for-familiespillere-2/
https://www.andst.info/events/badminton-motionsmix-tirsdagsmix/
https://www.andst.info/events/badminton-motionsmix-tirsdagsmix/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-37/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-222/
https://www.andst.info/events/vi-fejrer-solhoejs-2-aars-foedselsdag-underholdning-v-knudemusikanterne/
https://www.andst.info/events/vi-fejrer-solhoejs-2-aars-foedselsdag-underholdning-v-knudemusikanterne/
https://www.andst.info/events/vi-fejrer-solhoejs-2-aars-foedselsdag-underholdning-v-knudemusikanterne/
https://www.andst.info/events/gudstjeneste-21/

