Sangaften i Andst Kirke,
hvor der synges sange af
Kim Larsen.

Af Rikke Ulbrandt Henriksen.

I det år, der er gået på
ABC, har vi haft godt gang
i den fortsatte udvikling af
stedet. Vi er også kommet
til det punkt, hvor tidligere
principper er blevet forældede, og vi har haft brug
for at opdatere dem og gøre
dem tidssvarende.
Måske tænker du – hvad er et
princip? Et princip er i børnecenter-bestyrelsessammenhæng et sæt
grundlæggende retningslinjer for,
hvilken retning centeret skal bevæge sig i på et bestemt område.
Det er så at sige via principperne,
at vi sætter retningen for ABC.
”Den åbne skole” er et af principperne. Det handler i al sin enkelthed om samarbejdet mellem centeret og det omgivende samfund.
Dette princip blev godkendt i starten af året, og det er ikke et princip, som vi selv havde et ønske
om, men et princip, som der var
lovkrav om, blev udarbejdet.
Så var der også princippet om
mobilfri skole eller ej? For ikke
mange år siden lavede vi et princip, som arbejdede for at indarbejde en kultur og en ansvarsfølelse

Af Anita Thye.

hos den enkelte omkring brugen af
mobiltelefoner på ABC. Ny forskning og erfaringer fra hverdagen
gjorde imidlertid, at der på ABC i
et halvt år blev indført en mobilfri
prøveperiode. Elevrådet var involveret, og efter det halve år var
evalueringen tydelig. Både elever
og personale syntes godt om at
være mobil-fri, så derefter var det
lige til at formulere et nyt princip.
Samtidig med, at der er kommet
retningslinjer for børnenes brug af
mobiltelefoner – er det
(desværre?) også nødvendigt direkte at fortælle forældrene om
deres brug af telefoner på ABC.
Forældre skal lige som deres børn
ikke bruge deres telefon på skolen.
Er man
som forældre med til
åbent hus –
og der er
behov for
at bruge
telefonen, .
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Andst Kirke byder onsdag
11. september 2019 kl. 19 på
et muntert, og musikalsk
foredrag om Kim Larsens
liv, hans musik og ikke
mindst hans sange.
Forfatteren Jens Andersen interviewede Kim Larsen op til hans
død. Syv møder. Alle på tre timer.
Fra klokken 15 til 18. Hjemme i
Kims køkken.
Det var, hvad forfatter Jens Andersen og Kim Larsen nåede, inden
den folkekære sanger døde 30. september 2018.
Egentlig skulle de have talt om hele Kim Larsens liv, således Jens
Andersen kunne skrive fortællingen om sangeren - fra barndommen i København til livet som mere tilbagetrukken sanger i Odense.
Larsen nåede kun at fortælle frem
til 1971, hvor det for alvor begyndte at tage fart med bandet Gasolin’.
Glæd jer til festlig og fornøjelig
aften med fælles sang i selskab
med Jens Andersen, der med udgangspunkt i biografien ”Mine
unge år” fortæller om Larsens
unge år.
Christian la Cour spiller til Larsens sange.
s. 4

skal dette gøres uden for klasselokalet. Ligeså opfordrer vi til, at
mobilen bliver i bilen, når børnene hentes fra børnehave og sfo.
Vi har på vores møder også snakket om lommepengeHvad er rimeligt? Skal der overhovedet
lommepenge med på en skoleudflugt, skal der kun på nogle af turene, eller hvad synes vi? Vi
overvejede at skrive et princip,
men henstillede i stedet til, at personalegruppen overvejer for hver
udflugt, om det er relevant med
lommepenge. Samtidig understreger bestyrelsen, at det altid er frivilligt, om man medbringer lommepenge.
I øjeblikket arbejdet vi på et nyt
princip omkring lektier. Der har
været lidt suk i ny og næ om lektiernes art, og i kølvandet på regeringens krav om ændringer af
skoledagens længde og indhold,
arbejder vi nu på et nyt princip
for lektier på ABC.

samtale med udvalget, og det var
en spændende og ny måde at mødes på.
Fra ABCs side kunne vi snakke
om lige netop det, som vi synes er
vigtigt – og hvad er så det? Jo, det
er mursten. Vi mangler i den grad
plads – især i børnehavedelen er
vi udfordrede.

Vi arbejder med udfordringen i
bestyrelsen og samarbejder bl.a.
med Fælles Fodslaw, som allerede er i gang med planer omkring
et fælles hus omkring hallen.
Vi håber, at vi i bestyrelsen sammen med Fælles Fodslaw kan sikre en udvikling af børnecenteret,
men også udviklingen af et fælles
samlingssted for kultur- og fritidsfaciliteter for alle borgere i
Andst.

Alle principper for ABC
kan læses på
www.andstskole.dk – under
fællesbestyrelsen og principTrafik
per.
I et godt stykke tid, siden jeg
holdt min sidste årsberetning, var
Samarbejde
Gennem hele året, der er gået, har
vi hver måned deltaget i Østerbyskolens bestyrelsesmøder. Det er
positivt med et mere skemalagt
samarbejde, og som bestyrelse er
det rart at være orienteret om,
hvad der sker på skolen – om end
det hele ikke er lige interessant
for os.
Efter kommunalvalget i 2017 inviterede det nye børn og unge udvalg til en ny form for dialogmøde med bestyrelserne i Vejen
Kommune. Hver eneste bestyrelse
blev inviteret til en rundbords-

der forholdsvis god ro på trafiksituationen omkring børnecenteret.
Trafik har altid fyldt på vores møder, og det er vigtigt for os at sikre, at vores børn kan komme sikkert til og fra ABC.
I vintermånederne var der et
par farlige situationer, hvor
børn blev ramt – og siden
da har vi arbejdet på højtryk
for at få forbedret forholdene omkring ABC. Vi samarbejder med politiet og
Vejen Kommune.
Iflg. politiet mangler vi 2500 m2

alene til parkeringspladser.
I takt med, at Andst stiger i indbyggertal, kommer der også flere
brugere til – både til ABC og hallen. Derfor er samarbejdet med
Fælles Fodslaw også oplagt.
Samtidig med, at vi forsøgte at få
gang i kommunen, søsatte vi en
kampagne som havde fokus på 2
områder: Respekter kys og kør og
hold dit barn i hånden.
I det først halve år var der en
langsommelig proces i gang.
Kommunen var svær at få i tale –
der kunne ikke tages beslutninger
– og tålmodighed blev den vigtigste styrke.
I starten af juli sendte jeg et læserbrev til JV, som skitserede
problematikken, og så skete der
noget. På vores første bestyrelsesmøde her i det nye skoleår, havde
vi besøg fra kommunen – og nu
var der styr på processens videre
forløb.
Vi kan derfor med glæde se frem
til, at der inden udgangen af oktober er blevet foretaget ændringer
på parkeringspladsen ved hallen –
som forbedrer trafiksikkerheden
for os alle sammen.
Jeg sender et skriv ud (via Intra),
når der er nyt omkring, hvorledes
trafikken skal afvikles i og omkring ABC. Jeg skylder ledelsen
og Hallens repræsentantskab en
stor tak for (sam)arbejdet for at få

forbedret forholdene for os alle
sammen!
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Alle småtingene
I starten af oktober markeres Lærernes Dag. På ABC har vi valgt
ikke at markere dagen. Vi arbejder for en generel anerkendelse i
hverdagen, og samtidig har vi tradition for at samle ind til en julekurv til personalet i december.
Lærernes Dag er en ensidig betegnelse og ikke noget, som vi
synes, vi vil markere, når vi netop
er et børnecenter, og hvor alle
personaler er uundværlige. Derfor
denne beslutning.
Nogle vil måske have bemærket,
at ABC’s facebookside er blevet
mere aktiv. Det er et bevidst valg
fra bestyrelses side, at vi ønsker
at dele flere gode historier med
verden omkring os. Den primære
kommunikations-platform er Intra, men Facebook bruges til billede-opslag, gode historier og en
mild form for branding.

I efteråret takkede bestyrelsen
endnu engang nej tak til madordning. I og med det kun er dagtilbud, som får dette tilbud – samtidig med at prisen er høj, mener vi
stadigvæk ikke, at det er noget,
som er relevant for os.
Forældre Tilfredsheds Undersøgelsen (FTU) blev gennemført
med en høj besvarelsesprocent
(72%). Dog havde kommunen et
ønske om en højere svarprocent,
end vi kunne leve op til. I bestyrelsen snakkede vi meget om,
hvad der skal til for at få flere forældre til at svare. Det ser vi i
fremtiden, hvorledes det går. Der
er blandt forældrene en rigtig god
tilfredshed med ABC.
Rammerne omkring førskolen har
været til diskussion. Førskolen
bygger på forskellige grundvilkår.
Hos os i Andst kommer børnene
til førskolen fra ét sted. Og det er

oven i købet et sted, som er på
samme matrikel som skolen. Derfor kan vi i vores førskole arbejde
med andre ting, end de kan i Vejen by – hvor førskolen rummer
børn fra flere forskellige børnehaver, samtidig med at børnene oplever et fysisk skift.
Kommunalt var der et ønske om
at få skitseret rammerne/få lavet
en model for førskolen – og på
ABC ønsker vi, at det skal være
muligt for det enkelte sted at lave
lige præcis den model og de rammer, som giver bedst mening i
forhold til den børnegruppe, de
har.
ABCs bestyrelse var i nogle omgange på ”arbejde” i børnehaven.
Dette for at personalet kunne
komme på kursus sammen. Det er
meget givende, at personalet kan
videreuddanne sig sammen .
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Det kommer i sidste ende til gavn
for det enkelte barn. Derfor bakker bestyrelsen op om dette. Tak
til jer i bestyrelsen, som afsatte
timer til at være i børnehaven!
I efteråret blev jeg interviewet til
bladet Helse. Interviewet omhandlede ABC, og hvordan vi arbejder med sundhed.
Jeg snakkede om vores princip,
som blev skrevet på baggrund af
et større dialogmøde med alle forældre med tilknytning til ABC.
Det er mit indtryk, at der er et rigtig godt samarbejde omkring vores børn og ABC.
Tak til alle jer forældre, som i
hverdagen bakker op om bestyrelsens initiativer.

Valg til bestyrelsen
I det kommende år skal vi have
valg til bestyrelsen. Vi er et børnecenter, og derfor har vi valg hvert
andet år. Dette har vi for at sikre
en bred repræsentation – helt fra
børnehave til 6. klasse.
Vi mødes ca. 7 gange om året,
hvor vi debatterer en masse spændende ting og er med til at sætte
retningen for ABC.

Vi samarbejder godt med en lydhør ledelse, et aktivt elevråd, forældrehenvendelser om stort og
småt, forventninger fra kommunen – ja, selvom vi er i positiv udvikling, er der hele tiden noget
spændende, som vi kan arbejde
med. Vi glæder os til at byde nye
medlemmer velkommen.
Vi ønsker det bedste for vores
børn. Uden tvivl. Noget af det
bedste er – når der er personale
nok til stede, når der er mange
børn. Desværre er tendensen stadig (lige som sidste år), at forældre ”glemmer” at melde børnene
fra i forbindelse med feriepasning. Mange har set billederne af
sygeplejerskerne, som sidder og
venter på patienter, som udebliver. Det samme billede har vi også i ferierne.

Få nu meldt fra – så personaleresurserne bliver brugt
bedst muligt på vores børn!

Tak til ledelsen og medarbejderne
på ABC, bestyrelsen og forældre
med tilknytning til ABC for et
godt samarbejdet i året, der er gået.

Rikke
Ulbrandt
Henriksen
Formand
for ABC’s
bestyrelse.

Kim Larsen (fortsat)

Jens Andersen er ph.d. i nordisk litteratur fra Københavns Universitet, og han
har blandt andet modtaget
Georg Brandes-prisen,
Weekendens Litteraturpris,
Søren Gyldendal-Prisen og
H.C. Andersen Legatet for
sine mange bøger.
Om bl.a.
Thit Jensen,
H.C. Andersen,
Astrid Lindgren,
Dronning Margrethe
og kronprins Frederik.

Af Kurt B. Frederiksen.

U 12-pigerne fra Andst "United"
nåede at få èn træningskamp inden JBU-turneringen startede
mod Øster Starup/V.Nebel IF.
Kampen begyndte meget jævnbyrdigt med gode angreb fra begge holds side. Men pludselig var
der mål i støvlerne på Andstspillerne, og i løbet af 7-8 minutter
havde holdet scoret fire mål.
Det tog modet fra hjemmeholdet,
så halvlegen sluttede 6-0. Det skal
dog siges, at hjemmeholdets keeper var meget uheldig i mange
situationer, og det blev ikke meget bedre i anden halvleg, hvor
Andst scorede efter 35 sekunders
spil, og lidt senere sendte en forsvarsspiller fra Andst bolden i
mål på et langskud, der blev affyret fra egen banehalvdel en 10-12
meter fra midterlinien.
Hjemmeholdets trøstmål blev
scoret på straffespark. 13-1 til
Andst.

små butikker end i de store. Men det
er en skrøne. Jeg ligger stort set på de
samme priser som de store indkøbscentre, bortset måske fra nogle udvalgte tilbudsvarer.

Høkeren i St. Andst holder
huspriserne oppe.
Lilly Ellegaard overtog for fire år
siden købmandsbutikken i St. Andst
- Høkeren, hvor en del folk fra Lunderskov også handler.
Men de lokale skal lægge mere handel hos deres lokale Høker, hvis de
fortsat vil have en butik, siger Lilly.
Og det skal de ikke kun gøre for at
Lilly og hendes to hjælpere fortsat
skal kunne have et job. De skal også
gøre det for deres egen skyld:.
Hvis der ikke længere er en købmandsbutik, så falder huspriserne,
minder Lilly Ellegaard om.
Flere steder i Danmark har husejere
oplevet, at deres huse, som tidligere
var vurderet til en million, faldt til
det halve, da den sidste butik lukkede. Så det kan være en kortsigtet løsning at køre til de store supermarkeder.
Folk tror, at varerne er dyrere i de

Mange køber kun hos mig, hvad de
har glemt at købe i ABC i Vamdrup
eller Kolding Storcenter. Og det kan
butikken ikke overleve på.
Men der skal ikke meget mere til.

Hvis alle beboere blot handlede
for 20 kr. mere, ville det hænge
sammen, har nogle beregnet,
siger Lilly.
Hun er oprindelig købmandsuddannet
fra Bække, hvor hun fortsat bor. For
et halvt år siden ansatte hun en elev,
og desuden er der en medarbejder på
30 timer, så der kan holdes åbent i
mange timer.
For at skaffe flere kunder, har Lilly
tilbudt at bringe varer ud eller at pakke varerne, så de er klar, når folk
kommer susende fra arbejde på vej
hjem. Hun har også mange økologiske varer.

Lilly vil nu give det halvandet år
mere, ellers drejer hun nøglen
om og går på efterløn.
Så der er stadig tid til, at de lokale handler lidt mere.

Af Kurt B. Frederiksen.
Efter to gange træning skulle U
12-pigerne fra Andst "City" i
gang med JBU-turneringen i en
udekamp mod Skodborg, som vi
altid spiller rigtig gode kampe
imod.
Forårskampen mellem de to hold
sluttede 3-3 efter en fin kamp fra
begge sider, og der var også seks
mål i dette opgør, men desværre
for AUI var de fire af dem til
hjemmeholdet.
Spillemæssigt var Andst-pigerne
det bedste hold og tilspillede sig
rigtig mange chancer, men prikken over i’et manglede, nemlig
scoringerne.
Andst var bagud både 0-1 og 1-2,
men udlignede begge gange.
Skodborg kom på 3-2, Andst satsede, og så scorede de blåblusede
til 4-2 bare 6 sekunder før tid.

Blæksprutten Olsen.
Blæksprutten Olsen,
der er så begavet,
bor i et blækhus
på bunden af havet.
Hver gang der kommer
en hornfisk og trutter,
hopper den op af
sit blækhus og sprutter.
Men når der kommer
en hvalfisk derhen,
hopper den ned i
sit blækhus igen!

LÆSER-GLÆDE
Man har sine glæder
som læser,
bare man véd
hvor de står.
Jeg ser i et blad fra
i forgårs,
at verden kun stod
til i går.

Svar på opgave uge 34:
Det var farfar, far og søn.

Kan en mand gifte sig
med sin brors kones svigermor?
Se svaret i næste avis.

26/08/2019 9:30 - 11:30
Gymnastik på Solhøj
26/08/2019 16:30 - 19:00
Sommerton for familiespillere
27/08/2019 19:00 - 21:00
Badminton motionsmix - tirsdagsmix
28/08/2019 14:00 - 16:00
Krolf på Solhøj
29/08/2019 9:30 - 11:00
Krolf på Solhøj
29/08/2019 14:00 - 16:00
Sangeftermiddag på Solhøj
med Ole Vase.
1/09/2019 14:00 - 15:00
Gudstjeneste

LANGREJSGAARD BRUGSKUNST
OG RETRO
V/ Helle Schou Scheffmann
Langrejsvej 8, Store Andst
Tlf. 2835 3864
Tjek vores fb gruppe
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