
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Der er pludselig stor opmærksomhed 
omkring den gamle skolebygning. 
 

På facebook dukkede følgende stykke op, sendt 
fra museet i Sønderskov. 

Museet har også henvendt sig til menighedsrådet 
med en opfordring til at bevare bygningen, da den 
repræsenterer ”den tidstypiske landsbykultur for 

starten af 1900-tallet”. (Mere om det i næste avis). 

Museet skriver på facebook: 

 

”På Vestergyden 14 ligger den gamle skole endnu 

ved siden af Andst Kirke. Skolehuset blev bygget i 

1896 som en rødstensbygning i nationalromantisk 

stil med dekorative detaljer, udskæringer og ge-

simsbånd.  

På bagsiden mod syd var der dengang tre store 

vinduer, som lukkede en masse lys ind i klasselo-

kalet.  

Den private have var der også dengang, så meget 

af det, der i dag er parkeringsplads, skulle efter 

sigende have været brugt som skolegård for bør-

nene.  
           Fortsætter side 2 

Vi samler ind digitalt til 
verdens fattigste! 
Lige nu står problemerne i kø for verdens fattig-

ste.  

Vi må som næstekærlige mennesker ikke vende 

det blinde øje til. Verdens fattigste har mere end 
nogensinde brug for en håndsrækning. Vi må i 

stedet bevare håbet og troen på, at vi kan gøre en 

forskel.  

Pengene går blandt andet til klimahjælp som:    
Træplantning, der modvirker jordskred og 

kan bremse voldsomme oversvømmelser. 
Vandpumper og vandrensningsanlæg, som 

sikrer folk rent drikkevand. 
Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare 

tørke og omskifteligt vejr. 

Gør en forskel. Meld dig som digital indsamler. 
I år bliver der ingen dør til dør indsamling.  
Du kan samle ind hjemme fra sofaen. 
Kontakt ... 
Viggo Kaspersen på 40 41  82 06 eller på  
viggokasp@gmail.com. 
SÅ FÅR DU MULIGHEDEN FOR AT GØRE EN  
FORSKEL. 

Klimaforandringerne betyder, at vi skal tænke i nye alter-
nativer som at dyrke quinoa og amarant i stedet for majs. 
Det er afgrøder, der har brug for mindre vand, og de kan 
være med til at give familier en mere nærende kost.  



 
 
 
  

I 1800-tallets anden halvdel var 

der stor befolkningsvækst i Dan-

mark, og blandt andet derfor byg-

gede man Vestergyden 14, så by-

ens skole havde plads til de man-

ge børn.  

Antallet blev dog ved med at sti-

ge, så selvom der måtte være op 

til 37 børn i en klasse, så måtte 

man snart oprette 2 klasser.  

I 1941 gik der over 70 børn i sko-

len, og der var ansat 2 lærere og 

1 lærerinde.  

Vestergyden 14 er den ældst be-

varede skole i Andst, men faktisk 

fik Andst sin første skole helt til-

bage i 1720’erne, en såkaldt Ryt-

terskole!  

Rytterskolerne var skoler oprettet 

af Frederik 4 fra 1722 til 1727 i 

de distrikter, der leverede heste 

og mandskab til det kongelige 

rytteri.  

I rytterdistrikterne blev der ind-

ført skolepligt for alle børn over 

fire år. Skolerne var altså for al-

muen, den brede befolkning, og 

blev en slags forløber på nutidens 

folkeskole.  

I rytterskolerne blev børnene un-

dervist gratis i kristendom og læs-

ning, mens man skulle betale for 

at lære skrivning og regning. 
 

Over hoveddøren på rytterskoler-

ne var der en stentavle med Fre-

derik 4’s monogram og en in-

skription med en bøn til Gud.  
 

Da Rytterskolen blev revet ned i 

1870 blev tavlen flyttet til den nye 

kommuneskole. 
 

Vestergyden 14 var skole indtil 

1957, hvor Andst Børne- og Sko-

lecenter blev grundlagt. Ved den-

ne lejlighed blev stentavlen flyttet 

til den nye skole, hvor også den 

skulle ligge i dag.” 
 

Museets lille artikel har affødt 

nogle forskellige bemærkninger/ 

kommentarer/rettelser: 

Peter Lynggaard Jacobsen, gam-
mel Andstdreng, spejderleder og 

siden lærer i Sydslesvig, hvor han 
stadig bor: 
”Her blev jeg indskolet i april 
1958, så der må have været skole 
indtil da!  
Derefter flyttede vi alle op til den 
nybyggede centralskole.  
Skolegården var parkeringsplad-
sen - og af og til også kirkegår-
den! 
 

Et andet indlæg kommer fra Knud 
Lindkjær Rasmussen, søn af tidli-
gere skoleinspektør K. W. Ras-
mussen: 
 

”Jeg vil stilfærdigt gøre opmærk-
som på, at i det originale opslag 

fra museet, er der en række be-
mærkninger, som indeholder nog-
le misforståelser i fremstillingen: 

"Tavlen" har aldrig været indmu-
ret i den skole, der er vist billede 

af (men på den anden side af ve-
jen).  

Og andet. Jeg har gået i alle 3 

skoler, og boet i Vestergyden 19. 
Jeg skrev en artikel (bragt som 
føljeton i 4 dele) i Andst Avisen 

for ca. 10 år siden, der også om-
handler skolerne.  

 

Sådan så der ud i i 1958. Forsko-
len ses delvist til venstre. Men på 
den anden side ses den store sko-
le.  
Svært at se på billedet, men man 
kan ane "tavlen" midt i bygningen 
nedenunder det øverste vindue.” 
 

Randy Johansen: 
Vedrørende Ryttertavlen: Ved 
ombygningen i 2013-2014 blev 
den indmuret over indgangen 
mellem skole– og børnehavede-
len. 
 

 

Cykelstien til Vejen. 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Nu har vi haft cykelstien i 
en periode. 
Hvad er din oplevelse? 

 

Jeg har efterhånden passeret ve-

jen nogle gange, ikke på cykel 

men gående. 

Min oplevelse har været, at bi-

lernes fart er sænket, og man 

føler sig mere sikker bag den 

stiplede hvide linje. 

 

En mindre positiv oplevelse her i 

vinterperioden var, at snerydnin-

gen nogle steder glemte, at der 

skulle være en cykelsti. 

Det kunne have været meget 

bedre. 
 

Endnu engang: 

Hvad er din oplevelse? 



 
 
 
  

 
 

Andst Borgerforening står 
bl.a. for: 
 
• Vedligehold af anlægget 
  og lyngbakkerne 
 
• Hundelegeplads 
 
• En årlig affaldsindsam- 
  ling 
 
• Sct. Hans bål i anlægget 
 
• Julebelysning i St.     
  Andst, juletræstænding  
  med julemand og godte- 
  poser 
 
• Flagallé 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Etablering af Shel-

terby 
• Forbedringer i lyng-

bakkerne 
• Sponsorat til hjerte-

gruppen  
• Renovering af flagal-

léen 
 

Kan du godt lide at komme 
disse steder, sætter du pris 
på en ren by, og synes du vi 
fortsat skal have besøg af 
julemanden og nyde den 
smukke julebelysning?  
 

Så et det nu, du skal 
betale kontingent. 

Ny butik i Andst? 

Set på facebook. 

I et par dage har der været 
spurgt og svaret vedrøren-
de ny butik. Se her: 

Jeanette Normann har spurgt efter 

nyt. 
 
Michael Pedersen har svaret: 

Ja lidt (nyt) - der bliver stadig ar-
bejdet på, at vi kan komme til næ-
ste skridt - nemlig et borgermøde, 

så vi kan komme i gang med sam-
le penge sammen til projektet.  
Desværre har covid ikke ligefrem 
hjulpet os, så fremdriften er lidt 

langsom. Men vi er overbeviste 
på, at vi nok skal få butikken op 
at stå. Der er et stort behov her i 

Andst for dette.  
 
Rune Toftgaard Bendtsen har 

kommenteret: 
Kunne det tænkes, at der kunne 
gøres noget uden et borgermøde?  
 
Jeg tænker, hvor skal butikken 
placeres?  
Hvad er der behov for i form af 
finansiering?  
Bliver butikken en slags andels-
butik, eller hvad er tankerne? 
Skal byen eje butikken, eller skal 
en person købe sig ind og drive 
butikken? 
Det behøver vi vel ikke et borger-
møde for at klarlægge... 
Blot nogle tanker… 

Michael Pedersen svarer: 

De punkter, du nævner, er vi stort 
set igennem.  

Vi er ved det punkt, hvor vi skal 
have rejst noget kapital, og for at 

dette kommer til at ske på bedste 
mulig måde, så skal vi have infor-
meret byens borgere på bedste 

måde. 

 

Vi venter vist alle 
spændt på friheden til 

at kunne samles! 

 

Kontingent til  
Borgerforeningen 

 

Er du medlem af borgerforeningen,  
og har du endnu ikke betalt kontingent  
for i år, så er det nu tid til indbetaling. 

 

Er du endnu ikke medlem, 
kan du sagtens nå at blive det! 

 

Priser for 2021 kontingent er: 
 

150 kr. pr. par 
75 kr. for enlige 

 
Betaling kan ske via: 

 

Mobile pay: 704455 (husk at påføre navn/adresse)  
Foreningens kontonr: 1551-9746498  



 
 
 
  

Lidt glædelige ny-
heder i denne triste 
coronatid  

 
Af Per Tjørnhøj. 
 
Nu, hvor vi ikke har køb-
manden, og i tiden frem til vi 
får en ny, skal du have mu-
lighed for at kunne hente 
pakker i Andst. 
Derfor har Andst Borger & 
Aktivitetscenter lavet aftale 
med nærboks, og du kan nu 
vælge at afhente din pakke 
ved hallen. 
Når du skal vælge leverings- 
sted, står der: Nærboks 
Andst Borger Center, og du 
skal så bruge en app til at åb-
ne ind til din pakke. 

 

 

 

Set på Facebook. 

Thomas Funding skatter 
sine jyske rødder. 

Thomas Funding fra 
Gamstgård bliver den nye 
chefredaktør på TV 2 Ny-
hederne i Odense. 

Han er vokset op i Gamst og hav-
de en drøm om at læse historie på 

universitetet. 

Han havde aldrig forestillet sig, at 
han skulle blive en anerkendt 
journalist. 

Det blev han, og 15. februar kan 

han så tiltræde sin nye stilling 
som nyhedschef på TV 2. 

Diskussionerne om samfundet, 
som fandt sted i gymnasiet fange-

de hans opmærksomhed og førte 
ham ind i politik, først i SU og 
senere  som medlem af Odense 

byråd. 

Interes-
sen for 
journali-

stik blev 
nok 
plantet 

af en 
fætter 
allerede 

da han 
var 
dreng. 

Siden 

han blev 
uddannet 
journa-

list har han arbejdet i flere for-
skellige stillinger hos TV2, indtil 
han i juni 2018 blev politisk re-

daktør og analytiker på Avisen 
Danmark. 

Her lærte han avisens motto: Pro-
vinsens perspektiv på Danmark, 

og det har været og er hans ud-
gangspunkt i arbejdet med jour-
nalistik. 

Han er vokset og blevet en aner-

kendt og selvsikker journalist, 
men han har stadig fingeren i den 
jyske muld, og det frisker han op, 
hver gang han sammen med sin 

kone og børn besøger barndoms-
hjemmet i Gamst. 

 

Andst-dreng bliver chef på 
TV 2 nyhederne 

Læs i næste nummer af avisen om Hans Winthers erindringer fra de gamle skoler. 
Læs også om menighedsrådets svar til Sønderskov vedr. bevarelsen af bygningen. 



  

 

 

 
 

 

  

 

 

Fik du læst om den digitale ind-
samling til Folkekirkens Nødhjælp. 

 

Den er faktisk rigtig vigtig! 

 

Noget om nattens mysterier. 
 

Natten er stille, 
og blæsten slår harper i rummet. 

Over urolige skyr 
står en halvmåne krummet. 

Nede på jorden, 
hvor alle små lygter er slukket, 

ligger en vej med en kro, 
som desværre er lukket. 

 
Tys! Hvad er det! 

Der går lyd af en rytme, som kalder 
gennem det øde lokale, 
hvor tomheden gjalder. 

Se! På klaverets små trapper 
for rytme og klang 

står der en fuld lille markmus 
og danser can-can. 

 
Halfdan Rasmussen. 

 

HOTDOG. 
(engelsk = varm hund). 
 

En kogt eller ristet pølse, der er 

lagt i et flækket pølsebrød med 

rå eller riste3de løg, sennep, ket-

chup m.m. 
 

I 1909 giver Johs. V. Jensen et 

bud på udtrykkets oprindelse i 

romanen ”Lille Ahasverus”. 
 

Han skriver: En kedel med sy-

dende og hoppende pølser. Disse 

pølser har man i galgenlune 

kaldt for hot dog, og man vil på-

stå, at de logrer i gryden og er i 

stand til at sige vov, når man sæt-

ter tænderne i dem. 

Bevingede ORD 



 
 

 

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 

Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 

 
 
 
 
 
 

 

ALT ER AFLYST PÅ 
SOLHØJ. 
 
 
3/3 - 2021 kl. 14.00 og 
4/3 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
7/3 - 2021 kl. 9.00 
En lidt kortere gudstjeneste 
3. s. i fasten 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 
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