
 

 

 
Af Ann Sofie Storm Pedersen. 
 
Kære alle. 
I sidste uge kom jeg med nogle 
gode tips til, hvad I kan lave, hvis I 
keder jer i Corona-tiden.  
Her fortsætter jeg med nogle nye 
tips i denne uge og vender tilbage 
igen i næste uge med ideer til, 
hvad jeg bruger tiden på. 
 

Du kan gå, løbe, cykle, eller 
rulleskøjte en tur. 

 

 
Karsten Degnbol har gennem de 5 
år, han har været på skolen, ydet 
en fantastisk indsats, og det er 
med stor beklagelse, bestyrelsen i 
denne uge modtog opsigelsen fra 
Karsten Degnbol.  
 
Der lyder en stor tak for indsatsen 
fra bestyrelsens side. – Det bliver 
ikke let at sætte sig i Karstens stol.  
 
Men samtidig er det jo sådan, at 
når døre lukkes, så åbnes der også 
nye.  
 
Når ærgrelsen over Karstens opsi-
gelse har lagt sig, ser bestyrelsen 
frem til at samarbejde med en ny 
forstander, der kan føre skolen 
videre med samme sunde økono-
mi og masser af nye ideer og pæ-
dagogiske tiltag til glæde for spe-
cielt de kommende elever, men 
også for skolens lærere og øvrige 
medarbejdere.  
 
Er der spørgsmål eller behov for 
uddybende kommentarer, kan I 
kontakte:  
Forstander:  
Karsten Degnbol, tlf. 23 23 82 49.  
Bestyrelsen:  
Bent Jørgensen, tlf. 22 44 59 33. 

Af Bent Jørgensen. 

Forstanderen på Store Andst Efter-
skole, Karsten Degnbol, har efter 5 
år på skolen valgt at trække sig 
tilbage fra en aktiv arbejdskarriere 
for både at få mere tid til privatli-
vet og familien, men også med et 
ønske om at få mere tid til det po-
litiske arbejde. 

 
Karsten Degnbol siger selv, at han 
har haft mange overvejelser og 
drøftelser med sin familie inden 
beslutningen, og at det er derfor et 
både gennemtænkt og godt tids-
punkt, han har valgt at trække sig 
tilbage fra et krævende fuldtidsjob. 
 
Karsten Degnbol kom for 5 år si-
den til en skole, der på mange må-
der var udfordret. 
 
Efter en særdeles hektisk periode 
med byggeri på skolen og en udvi-
delse på mere end 40 % flere ele-
ver, efterlader Karsten Degnbol 
Store Andst Efterskole med fanta-
stiske fysiske rammer og økono-
misk godt rustet til fremtiden.  
 



andre tre største byer Brørup, 
Holsted og Rødding til gengæld 
efter flere af oplandsbyerne. 

 

Væksten har været størst i Store 
Andst med en stigning på 86 ind-
byggere efterfulgt af Gesten med 
56 flere indbyggere og Skodborg 
med 35 flere indbyggere. 
 

Nærheden til Kolding 
Hvorfor det er Andst, der har den 
største fremgang blandt kommu-
nens oplandsbyer, er formanden 
for Andst Lokalråd, Morten Kjær 
Klyhn, ikke i tvivl om. 

- Jeg tror, Andst ligger godt både 
tæt på motorvejen og på Kolding. 
Sammenlignet med Kolding kan 
man i Andst nemlig finde bygge-
grunde til en fornuftig pris. Vi har 
også et godt børnecenter og et 
godt foreningsliv. Senest har vi 
også fået en ny kommunal ud-
stykning af byggegrunde på Hjor-
tebakken, siger en meget tilfreds 
Morten Kjær Klyhn. 

I den anden ende af skalaen er der 
også byer i kommunen, hvor ind-
byggertallet er svundet ind.  
Værst er det gået ud over Øster 
Lindet, hvor der siden 2013 er 
blevet 31 færre indbyggere. I 
Lindknud er indbyggertallet fal-
det med 23, i Sønder Hygum bor 
der nu 17 færre indbyggere og i 
Glejbjerg er indbyggertallet faldet 
med 9. 

Husk nu at følge rådene: 
Vask dine hænder, bed andre om 
at tage hensyn og holde afstand, 
host og nys i ærmet.  
Har du tegn på sygdomme, ”også 
lette symptomer”, så bliv hjemme 
og undgå fysisk kontakt med an-
dre.  

Pas på dig selv og andre. 
 
 

Blandt oplandsbyer-
ne har Andst snuppet 
førertrøjen. 
 

Klip fra Jydske Vestkysten. 
 

Beliggenhed er afgørende, når 
familier vælger at bosætte sig i 
Vejen Kommune. Her er det op-
landsbyer øst for Vejen, der er i 
vækst.  
 

 I øjeblikket er der 17 byer i kom-
munen, som hver har et indbyg-
gertal på over 200. Det fremgår af 
den seneste opgørelse, som er of-
fentliggjort på kommunens hjem-
meside. 

 

Her er der mere vækst at spore, 
uden at det dog bidrager til en 
stigning i kommunens samlede 
indbyggertal. Her er Vejen den 
by, der på syv år – altså siden 
2013 har oplevet den største 
fremgang med 343 flere indbyg-
gere. 

 

Men hvad vækst angår udenfor 
hovedbyen Vejen by, halter de 

Du kan læse en god bog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du kan facetime med 
venner/familie. 

 
Du kan bage fx kage. 

Ugens billede af min urtehave: 
Kig rundt i avisen og se, om du 
kan finde urtehaven. Der er kom-
met små grønne blade op.  
 

Andst er en af de få små oplandsbyer i Vejen Kommune, som stadig har en 
købmandsbutik, og her under coronakrisen er butikkens omsætning steget. 
Foto: Google Streetview  



 

 

  

 

Balle Lars. 
Spildte Guds ord på 

Balle Lars. 
 

Ved Højesteret blev 2. au-
gust 1860 afsagt dødsdom 
over en for mord anklaget 
Lars Nielsen, kaldet Bahl 
eller Balle Lars. 
Sognepræsten i Præstø, 
hvor Nielsen sad fængslet, 
skulle berede ham til dø-
den og besøgte ham 21 
gange, men konstaterede, 
at Nielsen var ”forstokket 
og uimodtagelig for hans 
ord”, som præsten udtrykte 
det, da han efter henrettel-
sen i 1861 udgav sine taler 
til Lars Nielsen under tit-
len:  ”Spildte Guds ord 
på Balle Lars”. 
 

Bevingede  
ORD 

Kludedukken Karoline. 
 

Kludedukken Karoline 
går omkring med mavepine, 
hun har nemlig spist en stor 

pose fyldt med havejord. 
 

Når hun står og åbner munden 
kan man kigge ned på bunden 

af den lille, sorte mave 
hvor der er en urtehave. 

 
Dér gror kørvel og persille, 

små radiser og kamille, 
løg og hvidkål, grøn salat 

og en lille rød tomat! 
 

Halfdan Rasmussen 

Hvor mange gæs og hvor mange køer er der i en flok på tilsammen 54 gæs og køer med 
i alt 150 ben? 
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Korrekturlæsniing: Randy Johansen. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Husk at melde til avisen, når 
der startes op med en aktivitet. 
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