
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

redskaber (penne og blækhuse og 
brune kladdehæfter. Bagerst i ska-
bet lå der grifler og skrivetavler, 
der var gode at tegne på, omend 
det ”skritsede” en del.  
 
Seks piger og otte drenge i deres 
fineste puds tager plads ved pulte-
ne, og et langt skoleliv ligger så 
foran os. Ole Bole ABC’en er den 
vigtigste bog i undervisningen. 
Den er på 48 sider og lærer os alt 
om læsning og stavning.   
Når der er frikvarter, leger vi på 
gruspladsen foran skolen, slår kol-
bøtter på rækværket ud mod vejen 
eller klatrer rundt i den lille skov 
bag ved skolen. Kirkegården er 
”fredet” område, men kirkegårds-
muren kan bruges til at gå på og 
betragte graver Peder Pedersen ar-
bejde med renholdelse af gravste-
derne. 

 

Farvel til et kært 
barndomsminde 
Et lille nostalgisk tilbageblik 
ved min gamle skoles ende-
ligt. 
 

Af Hans Winther. 
 
”Ole Bole gik i skole med sin sø-
sters røde kjole.” En sætning, der 
måske virker lidt uforståelig og 
uden mening for en lille dreng, 
men ikke desto mindre en sæt-
ning, der her 65 år senere stadig 
sidder fasttømret i hukommelsen.  

 

Min første skoledag er oprundet, 
og jeg er på vej sammen med min 
mor ad kirkestien, først forbi den 
gamle stråtækte skole (efterføl-
geren til den nedrevne Ryttersko-

le), videre langs den solide kirke-
mur for at ende på gruspladsen 
foran den lille ”nye” skole.  
I skolens døråbning står vores læ-
rer, Frk. Carlsen, og kigger elsk-
værdigt på os gennem de ”pædago
-giske” briller.  
Der bliver ringet med messing-
klokken, og vi bliver budt vel-
kommen og træder ind i klasselo-
kalet, hvor der er højt til loftet, to-
mands skolepulte, kakkelovn til 
opvarmning, kridttavle og et dob-
beltskab til skolebøger og skrive-

Landsindsamling for folke-
kirkens nødhjælp i Andst 
sogn. 
 
Ord som ’lockdown’ og ’sam-
fundssind’ blev en del af vores 
hverdag for et år siden. Det bety-
der også, at det nu er anden gang i 
træk, at vi må opgive at gå fra dør 
til dør for at samle ind til verdens 
fattigste.  
I stedet gør vi det digitalt, for der 
er stadig brug for vores hjælp. Li-
ge nu står problemerne i kø for 
verdens fattigste. Mens klimafor-
andringernes konsekvenser er en 
realitet, har corona-pandemien væ-
ret med til at forværre problemer, 
der eksisterede i forvejen. Sult, 
ulighed og konflikter. 
 

Derfor håber vi, at I er 
mange i Andst Sogn, der vil 
bakke op og give et bidrag 
til folkekirkens nødhjælp.  
 

Der er forskellige måder at donere 
på, men prøv denne: 
 

I kan gå ind på 
http://
indsamling.noedhjaelp.dk, 
klikke på knappen til højre 
foroven, hvor der står… 

GIV ET BIDRAG 
 

Herefter skriver i Andst 
Sogn i søgefeltet, klikker på 
rød pil under Andst sogn og 
herfra kan I give et bidrag. 
 

Det er faktisk vigtigt! 
 

(Fortsætter side 3) 



 
 
 
  

Vi lærer at regne på den anden 
side af vejen ( i æ stoe skuel), 
hvor førstelærer J. W. Rasmussen 
holder til. Han har afløst Rasmus 
Johansen i 1955, hvis forgænger 
var førstelærer Johannes Iversen, 
der holdt skole fra 1906 til 39. 
 

Skoletiden i den lille skole var en 
dejlig og tryg tid. Mange mødre 
var hjemmegående, og i en stor 
del af byens huse var der småer-
hverv eller butikker, så der var 
altid folk i nærheden, uanset hvor 
vi var.  

Kreativiteten er stor blandt børne-
ne, og de ting, vi leger med, laver 
vi ofte selv, for pengene er små i 
langt de fleste hjem.  
Vi går ofte i aflagt søskendetøj og 
sko, men det er ikke noget, vi 
tænker på i det daglige.  
Vintrene var kolde og med megen 
sne. Somrene varme og lange 
med lyse aftner til at lege i. Alting 
var vist bedre dengang – sådan 
husker jeg det i hvert fald – må-
ske lige bortset fra havregrøden 
om morgenen sammen med en 
skefuld levertran. Men sådan er 
der så meget! 
 

Mange ting ændrer sig i 50erne, 
landbruget gennemgår en stor ud-
vikling, industrialiseringen tager 
fart, og skoleudviklingen følger i 
deres fodspor.  
De små skoler er for små og dyre 
i drift. En ny skolereform sætter 
gang i bygningen af Centralsko-
ler, og det gælder også her i 
Andst.  
I årene 1958/59 lukkes sognets 
skoler i Lille Andst, Gejsing, 
Gamst og Store Andst. Andst 
Centralskole er født og ligger 
synligt ud mod Hovedvej A1. 

J.W. Rasmussen bliver skolens 
første inspektør og frk. Carlsen 
rykker ind i en lille lejlighed, der 
er indrettet til hende over skolens 
lærerværelse.  
Vi rykker med og får store lyse 
lokaler og gymnastiksal udstyret 
med buk, hest og plint. Skolegår-
den er asfalteret, så der er nød-
hjælpskasse på lærerværelset.  
To skolebusser med Anne og Ar-
ne Mathiesen som chauffører sør-
ger for, at sognets børn bliver 
fragtet frem og tilbage. 

  

Den oprindelige 
skole ligger der 
endnu, blot med 
nyt navn og man-
ge knopskydnin-
ger.  
Skolen var et 
moderne og tids-
svarende bygge-
ri, der kostede 
den svimlende 
sum af en million 
kroner at opføre, 
inkl. fire lærer-

boliger. 
 

Nu ”ofres” min barndoms skole 
så på udviklingens alter, men 
minderne har vi dog lov at have, 
så længe livet tillader det. 
Historien kan vist ikke sluttes 
bedre end med slutordene i Ole 
Bole ABC’en: 

 

Snip, snap, snude, 
nu er bogen ude, 
tip, tap tønde, 
en anden kan begynde. 
 

Læs i den så pænt som Ole, 
så kan du gå glad i skole, 
og du bliver flink og stor, 
til glæde for din far og mor. 
 

Over døren til Rytterskolen 
kunne man læse følgende:  

Faktaboks 
 
Rytterskole i Andst fra 1725 

– 1871 (måske1876), nedre-

vet.(Markdannersvej 13). 

 

Alm. Skolebygning fra 

1876? - ??? 

(Markdannersvej 13). 

 

Lille skole fra 1896 - 1958 

(Vestergyden 14). 

 

Store skole fra  1875? - 1958    

(Vestergyden 19). 

 

Andst (Central)skole fra 

1958 - 2014 

(Markdannersvej 4). 

”Forsøm ej skole-
gang i dine ung-
doms dage. 
 

Tænk på den leve-
tid, du har tilbage. 
 

Hav ingenting så 
kær, som Herrens 
sande frygt, 
 

Tak den konge, 
som har disse sko-
ler bygt.” 



 
 
 
  

Lunderskov 
Y’s Men’s 
Club  
 

PRESSEMEDDELELSE.  25. 
februar 2021 

 
Fortsat stor succes med nyt 
LOPPESALG fra Loppe-
gården. 
Der åbnes igen for bestil-
ling af lørdagssalg. 
 
Selv om der har været begrænse-
de muligheder, er det alligevel 
lykkedes at sælge rimelig pænt i 
de første 2 måneder. 
Der vil nu igen fremover være vagt 
lørdag formiddag, så man kan komme 
ind og købe alle former for Lopper. 
Selvfølgelig med hensyntagen til, at vi 
kun kan lukke det antal ind, der gæl-
der efter de nye regler.  
Tidsbestilling vil derfor stadig være 

nødvendigt på tlf. numre 
26310686 og 30282952 –  
 
Se i øvrigt klubbens hjemme-
side www.lunderskov.ysmen.dk, 
hvor der også er billeder af nog-
le af varerne. 
 
Formanden for Loppeudvalget 
Bent Bechmann  får stadig nye 
positive oplevelser: 
Af de lidt sjovere kan nævnes, at jeg 
lørdag morgen kl 9.30 havde en aftale 
med to søde damer. Jeg tror, det er faste 
kunder.  
De bruger tre kvarter på at gennemgå 
alle afdelinger, fylder en indkøbsvogn 
for en pris på i alt 325 kr., som bliver 
afregnet i kontanter. 
 
På vej ud af porten spørger den ene 
dame: ”Har du nogen billeder af Je-
sus? ” Kort forinden var jeg netop fal-
det over et fint indrammet billede af 
Jesus der som 12 årig (hvis jeg husker 
rigtigt) belærer de skriftkloge i templet. 
”Hvad skal det koste? 50 kr. ”Det er 
dyrt – men så kan du vel komme og 
hænge det op over min seng?” Tilbud-
det var fristende, men da mit næste 
hold kunder netop var dukket op måtte 
jeg afslå, og handelen gik igennem med 
50 kr uden ophængning. 

Lørdagsindsamlingerne begynder 
sidste lørdag d. 27. marts – se an-
nonce om tilmelding. 
Tømning af container på gen-
brugspladsen fortsætter uændret. 
Lopper kan indsættes i skuret ved 
Loppegården. Der er daglig vagt, 

der sikrer, Lopperne kan komme 
indenfor på Loppegården så hur-
tigt som muligt, men man må me-
get grene ringe i forvejen, især 
hvis det drejer sig om større ting. 
Vi er glade for den store støtte 
Klubbens Loppemarked gennem 
50 år har fået af beboerne i Lun-
derskov og Omegn, til at samle 
midler til først og fremmest det 
lokale ungdomsarbejde.  
Mvh  p.u.v. 

Hans J. Knudsen 

 

 

En anden mulighed: 
 

I kan give et bidrag via 
MobilePay nr. 114400 og 
skrive 8937 i beskedfeltet. 
 

En tredje mulighed: 
 

I kan anvende det link, 
der findes på Andst kir-
kes Facebookside eller på 
St. Andst Facebookside 
 
Vi har sat et ambitiøst mål, som 
I kan se på vores indsamlings-
side.  
 

Vi er sikre på, at vi sammen 
kan nå målet og måske endda 
sprænge rammen.  

 

På grund af de ekstraor-
dinære omstændigheder 
vi igen i år står i, vil ind-
samlingen strække sig fra 
d. 1 marts til d. 31 maj 
2021.  

Har du spørgsmål, kon-
takt Maria Moesgaard:  
moes2210@hotmail.com 

Din støtte hjælper 
verdens fattigste med 
at: 

 

Skaffe adgang til rent 
drikkevand, så ingen må 
tørste. 

 
Plante træer, der sikrer 
et bedre klima og en 
grønnere fremtid. 

 
Dyrke små køkkenhaver, 
der sikrer varieret kost, 
så ingen må gå sultne i 
seng. 
 
DIN HJÆLP NYTTER 

about:blank


 
 
 
  Af Niels Schmidt. 

 

Det er måske ikke kunst-
gødning man først og frem-
mest forbinder LIONS 
med. Det er da også kun en 
af mange aktiviteter klub-
ben har gang i.  
 
Lions er en verdensomspændende 
humanitær organisation, der på 
globalt plan yder bl. a.  katastro-
fehjælp, men også har særlige 
indsatsområder, blandt andet mod 
blindhed.  
 
Alene bidraget fra Danmark har 
reddet synet for 190.000 personer. 
Kampen mod mæslinger har også 
gennem mange år været et særligt 
indsatsområde. 
 
Pengene skaffes ved mange for-
skellige aktiviteter, og alle ind-
samlede penge går ubeskåret til at 
hjælpe andre. Administration og 
mødeaktiviteter betales af med-
lemmerne via kontingent. 60 – 70 
% af de indsamlede midler går til 
lokale formål.  
LIONS Vejen har bl. a. støttet St. 
Andst Efterskole i flere omgange 
med EDB udstyr, klaver og fly-
gel. Derudover har de i Vejen 
kommune støttet flere projekter 
for unge mennesker, der har haft 
det svært, enten i form af misbrug 
eller ved mistrivsel.  Endvidere 

har Efterskolen fået foræret penge 
til et værksted fra regionale mid-
ler (kr.600.000).  

 
Hjælp jer selv og støt et godt 
formål. 
Når der i denne uge ligger en fol-
der i jeres postkasse fra LIONS 
Vejen, så overvej lige en ekstra 
gang, om I bare skal arkivere lod-
ret, eller I skal slå to fluer med et 
smæk. Hvis I bestiller gødning jf. 
folderen, hjælper I jer selv til en 
nem løsning og får leveret gød-
ning lige til døren, og samtidigt 
med støtter I et godt formål. 
Niels Schmidt 
LIONS Vejen 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Delstaten Karnataka i Indien 

forbyder nu en tradition, som 
tvinger de svageste til horribelt 

arbejde. Det er et lille skridt 

imod udryddelsen af verdens 
ældste og undertrykkende hie-

rarki – kastesystemet.  
 

Mange dele af Indiens samfund er 
opbygget af et socialt hierarki 

kaldet kastesystemet. Her er dalit-
ter nederst og bliver anset for at 
være beskidte, forurenende og 

mindre værd end mennesker fra 
kasterne. Derfor må de ikke være 
alle steder og bliver tvunget til at 

udføre samfundets mest utaknem-
lige opgaver. Kloakrensning, ga-
defejning eller prostitution – ofte 

uden løn.  
Men nu vil en ny lov slutte tradi-
tionen i delstaten Karnataka.  

Delstaten, som har over 60 milli-
oner indbyggere, har forbudt den 

mangeårige ”bitti shakri”-tradi-
tion, hvor dalitter bliver tvunget 

til husarbejde for højere kaster. 
Efter flere års kampagnearbejde 
fra dalitrettighedsorganisationer 

er bitti shakri nu anerkendt som 
moderne slaveri.  
En af de tusindvis af dalitter fra 
Karnataka, som er underlagt bitti 
shakri”-traditionen, er Indumati 
Shivaraj. Hun har hver dag mere 
end ti år gået den samme rute hen 
til sin ”herres” hus, hvor hun i 
flere timer muger ud hos dyrene, 
renser værktøj og ordner haven. 
For det modtager hun hvad der 
svarer til 200 kroner om året og et 
par poser ris. 
”Vi har accepteret det som vores 
virkelighed, men håber, at ting 
med det nye forbud måske vil æn-
dre fremtiden,” siger Indumati 
Shivaraj. 

Lions leverer havegødningen 

https://news.trust.org/item/20210124230111-arum1/


  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A propos familie: 
 
Den moderne families problem er, at al-
le har bukserne på. 

George Stilwell. 
 
Den mægtigste i familien kender man 
på, at vedkommende bestemmer, hvilket 
tv-program man skal se. 

Peter Sellers. 
 
Manden er familiens hoved, og kvinden 
er halsen, der bevæger ham. 

Sid  Lucas. 

 

Noget om en mærkelig familie. 
 

Konen lå på stegepanden. 
Manden stod i sovsekanden. 

Datteren, som var den værste, 
sad i suppen med sin kærste. 

 
Sønnen hang i lysekronen. 
Tanten sov i grammofonen. 
Og den gamle døve farmor 
købte sig en hat af marmor. 

 
 

Halfdan Rasmussen. 

 

HUNDEHOVED! 
 

Må jeg være fri! Jeg finder mig ikke i det! 

Det er det samme hver eneste gang! 

Man har en plan - en genial plan! - og så 

er man omgivet af hundehoveder, lusede 

amatører, elendige klamhuggere osv. 
 

Egon Olsens stadig tilbagevendende og 

varierede replikker om især hans to med-

sammensvorne, Benny og Kjeld, når de 

kludrer i det! 

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. 

 

 
 
 
 
 
 

 

NB! 
8/3 - 2021 kl. 10.00 
Udendørs gymnastik. 
 
10/3 - 2021 kl. 14.00 og 
11/3 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
14/3 - 2021 kl. 10.30 
En lidt kortere gudstjeneste 
Midfaste 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

AFLYSNING - igen! 

 

Desværre bliver det ikke muligt at gennemføre 
foredraget om JUTLANDIA 16/3 - kl.15 i kon-
firmandstuen.    Men vi vender tilbage. 


