
 

 

Af Hans Winther. 

 

Under oprydning i forbindelse 

med en flytning dukkede en træ- 

bøjle op med følgende trykte in-

skription:  

Max Oxlund, Manufakturhandel, Andst.  

 

Bøjlen giver anledning til at kigge 

lidt tilbage i historien for at finde 

ud af, hvem Max Oxlund var, og 

hvor og hvornår han drev manu-

fakturhandel i Andst. 
 

Max Jensen Oxlund, som hans 

fulde navn var, blev født den 5.  

 

 

 

maj 1906 i Vejen sogn som søn af 

skrædder, Jens Christian Oxlund 

(født 18.4 1878 på Vester Gesten 

Mark, død den 28. juli 1954 i Nør-

regade 38, Vejen) og hustru, Ma-

rie Kathrine Jensen (født den 30. 

december 1882 i Hjedding, Ølgod 

sogn, død den 17. november 1970 

i Vejen). 
 

Max Jensen Oxlund er i 1930 re-

gistreret som detailhandler i Andst 

i ejendommen, Markdannersvej 

26 (samme ejendom som Ingvard 

Bennedsen drev manufakturhan-

del i gennem flere årtier).  

 

 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
Søndag, d. 22. sep. kl. 10.00 -  

Høstgudstj. (14. s.)  
 

Søndag, d. 29. sep. kl. 10.30 -  

15. s. e. trinitatis  
 

Søndag, d. 06. okt. kl. 09.00 -  

16. s. e. trinitatis  
 

Søndag, d. 13. okt. kl. 10.00 -  

17. s. e. trinitatis  
 

Søndag, d. 20. okt. kl. 09.00 -  

18. s. e. trinitatis  
 

Søndag, d. 27. okt. kl. 10.30 -  

BUSK (19. s. e. tr.)  
 

Søndag, d. 03. nov. kl. 16.00 -  

Alle Helgen (20.s.e.)  
 

Søndag, d. 10. nov. kl. 10.00 -  

21. s. e. trinitatis  
 

Søndag, d. 17. nov. kl. 09.00 -  

22. s. e. trinitatis  

 

Søndag, d. 24. nov. kl. 09.00 -  

Sidste s. i kirkeåret  
 
 

ANDET KIRKELIV: 
 

 

Tirsdag, d. 24. sep. kl. 14.00 

Strikkecafé 
 

Tirsdag, d. 8. oktober kl. 14.00 

Læsekreds 
 

Tirsdag, d. 29. oktober kl. 14.00 

Strikkecafé 
 

Tirsdag, d. 29. oktober kl. 19.00 

Koncert med JAZZ PÅ DANSK 
 

Tirsdag, d 12. nov. kl. 14.00 

Læsekreds 
 

Søndag, d. 24. nov. kl. 16.00 

Børne/familie-julekoncert med 

Kaya Brüel og Ole Kibsgaard 
 

Tirsdag, d. 26. nov. kl. 14.00 

Strikkecafé 

 

Velkommen til  

et aktivt efterår. 
 

KIRKELIG VEJVISER: 
 

PRÆST: 

Helle E. Torp, 75 58 80 30 

Kirkekontor, Markdannersvej 17. 

 

Hertil rettes henvendelser angående per-

sonregistrering; fødsel, vielse, dødsfald 

og navneændring, eller hvis man af an-

den grund ønsker en snak med præsten. 
 

Når præsten holder fri, passes embedet af 

Martin Kobbersmed i Skanderup. 

75 58 50 02 - makk@km.dk 

 

GRAVER:  

Jeppe Bruun, 75 58 86 34 

Kirkegårdskontor, Vestergyden 16 

Hertil rettes henvendelser angående kir-

kegården. 

 

ORGANIST:  

Jakob Horsbøl Andersen, 27 59 86 50 
 

KIRKESANGER:  

(Elisabeth Fischer Jessen, 28 93 84 96) 

Birthe Boye vikarierer, 29 64 35 29 
 

MENIGHEDSRÅDET FORMAND: 

Ole Jensen, 40 28 82 12 

 

En dyngvåd 

træningskamp 

 

Side 3 

Fiskeri, der blev 

en stor succes 

 

Side 3-4 

Præstens spalte 

 

Se avisen uge 40. 



 

 

Max Jensen Oxlund er kun 51 år 

gammel, da han drukner og nevø-

en bare 13 år.  

En ufattelig tragedie har ramt hele 

familien og giver dybe ar på sjæ-

len i årene fremefter.  

 

Max bliver begravet på Vejen 

kirkegård den 21. juli 1957 blot 

tre dage efter den fatale rotur på 

Jels Nedersø.   

  

                     oOo 
 

 

Bøjlen, der med lidt hjælp kunne 

berette om en tragisk historie med 

dybe rødder til Andst by og sogn. 

(arkivfoto fra ukendt sted) 

 

Den 18. juli 1957 er Max Jensen 

Oxlund taget en tur til Jels 

Nedersø for at ro en tur sammen 

med sin nevø, Axel Bahne (13 

år), der er søn af Gudrun Margre-

thes bror, Max Aage Heisel, der 

bor i Roskilde.  

Axel er på ferie ved Gudrun og 

Max Oxlund.  

 

Hvad der nærmere sker, kan ikke 

fastslås med bestemthed, men ef-

ter al sandsynlighed kæntrer bå-

den og Axel falder i vandet. Max 

forsøger desperat at redde den 

hastigt synkende nevø op fra det 

dybe og kolde søvand, men han 

omkommer selv under rednings-

forsøget. 

 

Året forinden (12. maj 1929) er 

Max blevet gift med Gudrun Mar-

grethe Heisel (født 1907 i Andst 

sogn, død 12. februar 1990, be-

gravet på Vejen kirkegård). 
 

I skattelisten for Andst Kommune 

1934-35 fremgår det, at Max Ox-

lund har betalt 168 kr. i personlig 

skat, 53,46 kr. i ejendomsskyld, 

4,32 kr. i grundskyld og 31,20 kr. 

i kirkeskat.  

Til sammenligning kan det næv-

nes, at præsten i samme periode 

betalte 475,30 i personlig skat og 

88,27 i kirkeskat, den lokale læge 

betalte svimlende 1128,40 i per-

sonlig skat samt 209,56 i kirke-

skat og en Mads P. Madsen(?) 

betalte 3 kr. i personlig skat plus 

1 kr. i kirkeskat. (Bemærk kirke-

skattens betydelige størrelse i for-

hold til i dag). 
 

Der har sikkert ikke været det sto-

re udkomme i at sælge beklæd-

ningsgenstande og stof i metermål 

i Andst .– Den økonomiske krise 

kradsede hos mange, så der var 

ikke mange penge at gøre godt 

med. 

 

Max Oxlund forlader da også 

Andst i starten af 40erne og er i 

1943 etableret som ekviperings-

handler (tøjhandler) i Esbjerg 

med bopæl i Storegade 22. Hvor-

dan forretningen udvikler sig i 

Esbjerg vides ikke, men i 1957 er 

han igen manufakturhandler, den-

ne gang i Jels. Hans bopæl er nu 

Jelling Landevej 3, Vejle. 
 

I 50erne er det et meget yndet 

udflugtsmål - også for mange 

Andst -borgere - at tage en tur til 

Jels- søerne for at bade eller ro 

en tur i en af de mange hvide 

udlejnings robåde. Via en smal 

kanal kunne man sågar sejle 

mellem søerne, eller man kunne 

blot lade båden ligge og vugge i 

de sagte bølger til lyden af fug-

lefløjt og fnisende unge pigers 

konversering med den til lejlig-

heden udkårne ungersvend med 

fast greb om årerne for at vise 

styrke og mandighed. 



 
 

fortjent, at stillingen blev ændret 

til 5-2 til hjemmeholdet, 

 

Men Andst-pigerne har en utrolig 

sejrsvilje og får reduceret til 4-5, 

hvorefter bolden et par gange 

danser på målstregen, og så sker 

det:  

Kontraangreb 45 sekunder før tid: 

6-4 til Dalby. 

 

 

 

 

 

 

hvilket ikke mindst skyldtes de A-

spillere, som Dalby benyttede.  

 

Men dejligt at se, at AUI-pigerne 

kunne følge med, selvom forsvars-

spillerne havde nok at se til.  

 

Ved pausen førte Andst med 2-0, 

men Dalby strammede endnu en 

gang tempoet, og selv om et par af 

målene var lidt "billige", var det  

 

 

 
 
 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 

 
I turneringspausen, hvor JBU la-

ver nye puljer, har U 12-pigerne 

fra Andst "United" spillet en træ-

ningskamp på udebane mod Dal-

by, og det blev en flot spillet pi-

gekamp på trods af den dyngvåde 

bane.  

 

Kampen bølgede frem og tilbage, 

og der var virkelig tempo på,  

 

 

 

 

 

Da piraterne hærgede i Somalia, virkede det måske som en vild idé at stable en fiskein-

dustri på benene. Men det fungerer faktisk, viser evaluering af dansk-somalisk fiskepro-

jekt.  
Mange husker nok, at der tidligere huserede mange pirater ved kysterne af Somalia. Men antallet af somaliske 

piratangreb er faldet kraftigt siden 2012, blandt andet fordi en international styrke patruljerede vandene ud for 

Afrikas Horn. I slutningen af 2011 gik den dansk-somaliske organisation FairFishing i gang med at arbejde i 

Somaliland, der er en relativt rolig del af Somalia, for at hjælpe og give især unge mænd en chance for at få en 

lovlydig levevej i stedet for at blive pirater.   



skabe fire jobs på land, vurderer 

rapporten, at det bæredygtige fi-

skeri hjælper op til 3.200 somali-

ere med at få brød på bordet. 

Projektet klarede sig selv uden 

offentlig støtte fra 2011 til 2016, 

takket være bidrag fra private og 

fra virksomheder, der ønskede at 

støtte op om idéen. I 2016 fik 

FairFishing et tilskud fra EU for 

at videreføre og udbrede projektet 

til flere steder på Afrikas Horn. 

Fra 2014 til 2018 femdoblede de 

små fiskere deres fangst, og det 

har også betydet, at indkomsten 

pr. fiskebåd er næsten femdoblet 

siden 2012.  

Antallet af fiskere i byen Berbera 

er steget fra cirka 400 i 2014 og til 

små tusind i dag, hvoraf mellem 

500 og 800 lander deres fangst 

hos FairFishing.  

Da hver aktiv fisker er med til at 

Idéen var at få gang i et bæredyg-

tigt fiskeri ved at optræne små 

kystfiskere, forsyne dem med fi-

skeudstyr og ikke mindst opbygge 

kølerum og producere is for at 

holde fisken frisk i den afrikanske 

hede. 

Den idé har været en succes. Det 

fremgår af en evaluering, som 

konsulenthuset Nordic Consulting 

Group har udarbejdet for Fair-

Fishing.  

 



 
  

 

 

Så længe folk 

tror, man tror, 

de er engle, er 

de nærmere 

ved at være det 

end senere. 

Svar på opgave uge 38:  

.Der tænkes på tallet 1. 

                  
 

Hvad er 2/3 af 3/4? 
 

Se svaret i næste avis. 

Noget om smartness 
 

Fiskeren Kjeld 

fanger blanke makrel 

og sælger dem alle 

til Olsens hotel. 

 

Fisk uden skæl 

får man ikke hos Kjeld, 

men rødspætter laver 

han rigtignok sel’. 

 

Han putter makrel 

i en vridemaskine, 

og så blir de brede 

og flade og fine. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/09/2019  9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
23/09/2019 20:00 - 21:00 
Håndboldtræning herrer 
 
24/09/2019  14:00 - 15:00 
Strikkecafé 
 
24/09/2019  16:00 - 17:00 
Gymnastik Trollinger 
 
24/09/2019  19:00 - 20:00 
Gymnastik Voksenholdet 
 
24/09/2019  20:00 - 21:15 
Gymnastik Yoga 
 
25/09/2019  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
25/09/2019  18:30 - 20:00 
Håndboldtræning damer 
 
25/09/2019  20:00 - 22:00 
Håndboldtræning herrer  
 
26/09/2019  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 
26/09/2019  14:00 - 16:00 
Banko på Solhøj 
 
26/09/2019  15:45 - 16:45 
Gymnastik Powerkids 
 
26/09/2019  16:45 - 17:30 
Gymnastik Familieholdet 
 
26/09/2019  17:30 - 19:00 
Gymnastik JuniorMix 
 
27/09/2019 19:00 - 20:00 
Håndbold styrketr. dam./her. 
 
28/09/2019  09:00 - 16:00 
Badminton Træfstævne Doubl. 
 
29/09/2019  10:30 - 11:30 

Gudstjeneste  

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

LANGREJSGAARD BRUGSKUNST 
OG RETRO

V/ Helle Schou Scheffmann

Langrejsvej 8, Store Andst

Tlf. 2835 3864
Tjek vores fb gruppe

https://www.andst.info/events/gymnastik-paa-solhoej-19/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-37/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-222/

