
 

 

NYE TIDER! 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

 

Et gammelt hus med en 
spændende historie siger 
snart farvel. 
 

Vestergyden 14 har nogle år stået 
tomt, efter at ejeren var flyttet på 
plejehjem. 

 
Men før huset blev til parcelhus, 
var der skole for de yngste klasser. 

Inger Kock, tidligere andstbo fra 
Toften 8, fortæller om dengang 
frk. Mogensen underviste de små 

klasser, 1.-3. årgang. 
 
Der var i huset 1 klasseværelse, og 

så var der en lejlighed til lærerin-
den. 

Men når frk. Mogensen havde de 

større klasser til håndgerning, blev 
der af og til lavet larm, og da en af 
pigerne havde pebererstatning (det 

var under 2. verdenskrig) med som 
nysepulver, førte det til en lussing.  

 

Da børnene senere forlod 
klassen pænt på række, 
stod frk. Mogensen der 

med følgende kommentar: 
”Ja, det var godt nok pe-
bererstatning, men lussin-

gen var ægte.” 
 
Nu har huset kort tid tilba-

ge. Forleden morgen, næ-
sten i mørke, mødtes en 
del af menighedsrådet 
med en repræsentant for 

det firma, som skal fjerne 
huset. 
 

Nedrivningen starter man-
dag, den 8. februar og vil 
vare ca. 3 uger. 

Det var en god undervisning med 

masser af gode fortællinger. 
Legepladsen var det rød-hvide 
gelænder, hvor man kunne slå kol-

bøtter. 
 



 
 
 
  

 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Der er stadig ledige 
grunde i Andst. 
 

Af Hjortebakkens 12 grunde er på 
nuværende tidspunkt 2 solgt, nr. 
16 og nr. 18. 
Nr. 20 er reserveret. 
Der er stadig 9 muligheder tilba-
ge. 
 

På Enggårdsvej er der stadig 3 
grunde tilbage, nr. 4 i første ud-
stykning og nr. 30 og nr. 32 i 2. 
udstykning. 
 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Kommet vel ud af rædsels-
året 2020, så husk at tage 
de her lyspunkter med.  
Det forgangne år bød utro-
ligt nok på flere markante 
fremskridt.  
 

Polio udryddet i Afrika. 

De fleste af os har sikkert 

talt meget mere om virus i 

2020, end vi nogensinde 

havde forestillet os. Og net-

op på virus-fronten breake-

de der en god nyhed: WHO 

kunne efter mange års mas-

siv indsats med vacciner er-

klære vild polio for udryddet 

i Afrika. 

Det betyder, at vild polio i 

dag kun findes i Afghanistan 

og Pakistan, og det giver håb 

for på sigt helt at kunne ud-

rydde den virus, der for få 

årtier siden lammede op 

mod 75.000 afrikanske børn 

for livet hver år. 

Fremgang for (nogle) 

truede dyr. 

Truslen mod biodiversiteten 

er en af vor tids største ud-

fordringer, og tendensen 

med masse-uddøen af dyr 

blev desværre ikke vendt i 

2020. Dog var der flere ek-

sempler på, at indsatsen for 

beskyttelse af dyr og genop-

retning af levesteder kan 

redde selv kritisk truede dy-

rearter. 

I 2020 kunne vi således be-

rette om fremgang for den 

spanske los, den gyldne lø-

veabe i Brasilien, og blåhva-

lerne i Antarktis.  

Der var også flere eksempler 

på store havfredninger – 

Seychellerne fredede hele 30 

procent af sine havområder, 

hvilket svarer til et område 

større end Tyskland. 

 

Flere kvinder i verdens 

parlamenter. 

 

På et kvart århundrede er 

andelen af kvinder i natio-

nale parlamenter mere 

end fordoblet. I 1995 var 

11,3 procent af parlaments-

medlemmer verden over 

kvinder. I 2020 steg det til 

til 25,1 procent. 

Samtidig arbejder mange 

lande aktivt for at få flere 

kvinder ind i politik. Frem-

gangen er sket over hele ver-

den. I 1995 var otte ud af de 

ti lande med den højeste an-

del kvindelige parlaments-

medlemmer europæiske. Nu 

er otte lande i top ti uden for 

Europa.  

 

Nord- og Sydamerika ligger 

i toppen, men der har også 

været hastig fremgang i bå-

de Afrika og Mellemøsten – 

dog fra et lavt udgangs-

punkt. 

 
 

FREMSKRIDT FRA ÅRET DER GIK 

https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2020-03/women-in-parliament-1995-2020-25-years-in-review
https://www.ipu.org/our-impact/gender-equality


  

 

 

 
 

 

  

 

 
Djævelen er mest djævelsk, når han er 
respektabel. 

Elisabeth Barrett Browning. 
 

Djævelen er en optimist, hvis han tror, 
at han kan gøre menneskene værre. 

Karl Kraus. 
 

 

Noget om miljøpåvirkning 
 

I Bergen er dagen 
så regnfuld og grå, 
at solen må vandre 

med vandstøvler på. 
Og månen må gå 

med en bredskygget hat, 
fordi det er regnvejr 

hver eneste nat. 
 
 

Halfdan Rasmussen. 

 

HEXEREI 
 

Keine Hexerei, nur Behändigkeit (tysk = 

Ikke hekseri, kun behændighed). 
 

Ifølge Hjalmar Söderberg: Makten, 

visheten och kvinnan, 1947, skal det væ-

re en formel, som tyske tryllekunstnere 

endnu i 1800-tallet  anvendte, når de op-

trådte på markeder. 
 

De ville ikke opfattes som værende i pagt 

med Djævelen. 

Bevingede ORD 

Har du en god idé til avisen, så send den til 
redaktøren på avisen@andstavisen.dk 



 
  

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. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
ALT ER AFLYST PÅ 
SOLHØJ. 
 
20/1 - 2021 kl. 14.00 og 
21/1 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
24/1 - 2021 kl. 10.30 
En lidt kortere …. 
Gudstjeneste, S.s.e.h3k. 
 

 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

Flittige edderkopper afsløres, når rimfro-
sten sætter ind. 


