
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Årsberetning for 
Andst Børne- og 
Skolecenter 
 
Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 
 

Jeg starter denne års-
beretning med et kig til-
bage i tiden.  
I oktober 2010 blev jeg valgt ind i 
forældrerådet i Børnehaven Sol-
høj. Dengang var der i byen lidt 
summen om et muligt kommende 
børnecenter, men det var ikke no-
get, som jeg tænkte nærmere 
over.  
Det som fyldte mest dengang, var 
børnehavens snarlige 40-års jubi-
læum, som jeg i den grad synes 
skulle markeres.  
Jeg var derfor en aktiv deltager i 
festudvalget og fik også i samar-
bejde med resten af udvalget stab-
let en hel festuge på benene.  
Der var teater og underholdning 
for børnene ugen igennem. Der 
blev indspillet en cd med børnene 
som solister og på selve festafte-
nen, sendte vi afslutningsvis lan-
terner afsted. En virkelig smuk 
afrunding – denne decemberaften.  

 
I 2012 inviterede vi i børnehaven 
til et forældremøde, hvor min let 
provokerende plakat gav genlyd i 
byen.  

 
Forældre-
mødet var 
kun for for-
ældre med 
børn i bør-
nehaven, 
men Helle i 
børnehaven 
blev kon-
taktet af 
andre, som 
var blevet 
nysgerrige 

på, hvad det var for et møde, og 
om de kunne deltage.  
Mødet indeholdt bl.a. min beskri-
velse af status i børnehaven, som 
den havde været, så ud nu og også 
fremtidsdrømmen.  
Når jeg i dag kigger min præsenta-
tion og noter igennem, bliver jeg 
nærmest helt rørt over den drøm, 
vi havde på daværende tidspunkt: 
et fællesskab med små fællesska-
ber, som kunne poppe ind og ud af 
det store samlede.  

Det er det, vi har i dag.  
 

(Fortsætter side 2) 

Læs i dette nummer 
om… 
 

• Den spændende 
udvikling fra bør-
nehave - skole til 
ABC, Andst Bør-
necenter. 

• Formandens be-
retning. 

• Sportsfest i Læ-
borg. 

• Stor jævnbyrdig-
hed i U 12-
pigerækken 

• U 15-pigerne i en 
fremragende 
kamp, der endte 
uafgjort. 

• Indonesiens ri-
vende udvikling. 

• Lidt krydderier 
til hjernen. 

• Vore annoncører. 

• Ugens kalender. 

 

 



Efter dette alvorlige forældremøde, 
hvor jeg uden omsvøb lagde sve-
sken på disken mht. stedets ry, var 
der efterfølgende en god dialog 
om, hvad der er vigtigt i forhold til 
børnenes hverdag. Her var alle for-
ældre i grupper og arbejde med en 
masse udsagn, som de skulle prio-
ritere. 
Efter dette gik det hurtigt i Andst. 
Politikerne hørte om byens enga-
gement i forhold til et kommende 
børnecenter, og vi kom forrest i 
køen og byggeprocessen.  
Bestyrelserne på Solhøj og skolen 
smeltede langsomt sammen.  
I 2013 var der rejsegilde, og i maj 
2014 flyttede børnehaven op på 
skolen. 

Ambitionen fra bestyrelsens side 
var, at ledelsen arbejdede tæt sam-
men – altså eet ledelsesteam, at de 
var ligeværdige, og at centeret med 
tiden blev en enhed.  
Løbende i årene frem har bestyrel-
sen arrangeret og afholdt debataf-
ten og forældremøder, hvor vi altid 
har oplevet stor opbakning.  
Hvor heldig har man lov at være – 
at sidde i en bestyrelse, hvor der er 
så stor opbakning. Tak til alle gen-
nem tiden, som har budt ind. Be-
styrelsen har altid bakket op og 
taget en tørn, og ligeledes har for-
ældrene i byen bakket op.  
Det er nu engang sjovere at tage 
initiativ og planlægge og arrange-
re – når der også dukker folk op 
og er med. Så tak for det! 
 
Vi har haft debataftener, som har 

taget udgangspunkt i BTU 
(brugertilfredshedundersøgelsen 

 blandt forældrene i børnecente-

ret).  Ud fra dette møde fik vi rig-
tig kostbar og konstruktiv viden – 
som vi har brugt direkte ind i vo-

res formulering af principper om 
kommunikation mellem center og 
hjem og lektier og fordybelse.  

Samtidig blev det tydeligt på bag-

grund af dette møde i 2015, at 
udenomsarealerne i den grad 
trængte til at blive prioriteret. 

Dette blev der sat ind på, og i dag 
kan vi kigge os omkring og bare 
nyde synet og smile.  

I 2017 arrangerede vi et møde 

med fokus på sundhed og trivsel. 
På baggrund af dette formulerede 
vi vores/børnecenterets sundheds-

politik. Et omfattede arbejde, for 
vi måtte sande, at sundhed er 
langt mere end nutellamadder og 

sengetid. 

Vi har i 2014, 16, 18, 20 og 22 
været igennem bestyrelsesvalg. 
Vi har aldrig været udfordret på 
at finde kandidater, og udskiftnin-
gen har heller ikke været stor.  
 
På bestyrelsesmøderne har vi det 
sjovt. Vi griner og hygger, og det 
sociale spiller helt klart en rolle i 
hverdagen med arbejdet omkring 
ABC.  
Samtidig har vi også en god og 
saglig dialog omkring bordet – og 
vi udvikler os sammen.  
Der er sket så meget i tiden, der 
er gået. Når jeg tænker på, hvor-
dan verden i Andst så ud i 2012 – 
og så frem til nu… det er helt fan-
tastisk. ABC er under fortsat ud-

vikling, og den nye bestyrelse 
har en masse spændende at se 
frem til. Både den nye vuggestue 
og mulig madordning kommer til 
at fylde i efteråret. Jeg ønsker 
dem god vind og lader dem vide, 
at min telefon altid er åben for 
sparring og dialog. 
 
Nu tilbage til årsberetningen og 

året, der er gået.  

Vi prioriterer i bestyrelsen, at 
elevrådet deltager. De er altid på 
dagsorden som det første punkt, 
de spiser med og kan derefter gå 
hjem. Deres bidrag til vores mø-
der er de nok ikke selv klar over, 
hvor vigtige de er. De er vores 
direkte indblik i hverdagen på 
ABC. Deres beretning fortæller 
om det at være barn på ABC – og 
der er intet vigtigere – for det er 
for dem, vi sidder der. Det er 
dem, det hele drejer sig om – de-

res trivsel og 
udvikling.  
 
Vi har hørt 
om stort og 
småt – deres 
ønsker til for-
bedringer og 
hvilke tiltag, 
de som elev-
råd gør blandt 
alle børn i 
børnecenteret.  
 
I år har der 
bl.a. været 
beretning fra 

elevrådet om sproget og et ønske 
om, at alle skal tale pænt. Elever-
ne vil gerne passe godt på ABC – 
inventar m.m. Og så har det vist 
sig, at et tiltag under Corona om, 
at hver klasse havde sit eget toi-
let – var en god ting. Så det øn-
sker de at fortsætte med. 
 
Jeg synes, det er værd at fremhæ-
ve den tryghed, som elevrådet 
udviser på møderne. Da jeg bad 
dem forberede en icebreaker til 
det afsluttende møde i juni, for at 
ryste de voksne lidt sammen, for-
di de nye bestyrelsesmedlemmer 
skulle deltage for første gang – 
tog de imod udfordringen.  

 

(Fortsætter side 3) 



Til næste møde tog de ordet og fik 
alle os voksne til at rende rundt i 
aulaen, mens vi legede sten, saks, 
papir i lange menneskeslanger. Re-
spekt for det. Elevrådet bestod på 
daværende tidspunkt af Arthur fra 
6. Klasse og Sally fra 5. Klasse. 
 
I tråd med vores vision for centeret 
om at være en enhed er det i år ble-
vet muligt for børnehavebørnene at 
få skolemælk. Fantastisk når sådan 
noget sker. Den kommunale mad-
ordning, som hvert andet år er mu-
lig at tilvælge, giver kun forældre-
ne mulighed for at købe måltider 
til deres børn, som er i børnehaven. 
Skoledelen er altså ikke tænkt med 
i denne ordning, og det er vi i be-
styrelsen rigtig ærgerlig over. I ef-
teråret, som kommer, skal madord-
ningen igen gennemtænkes og væl-
ges til eller fra. 

 
ABC har efterhånden nogle år på 
bagen, og de principper, som blev 
skrevet i starten, har brug for at 
blive kigget igennem igen. Sam-
fundet udvikler sig. Mulighederne 
forandres, og derfor er det nødven-
digt at kigge børnecenterets funda-
ment, principperne, igennem i ny 
og næ.  
I det sidste år har bestyrelsen opda-
teret både kommunikation mellem 
center og hjem og også princippet 
for lejrskole. Ligeledes er der ble-
vet arbejdet med en antimobbe-

 strategi. Her har vi talt meget om, 
hvilket ansvar de forskellige 
voksne, der er omkring børnene, 
har. 
 
Et ord, som er dukket op og fyl-
der mere og mere, er børnesyn. 
Vi er på mødet blevet præsenteret 
for det gamle børnesyn og det nye 
børnesyn, og hvor ABC matcher 
det nye børnesyn, og hvor der er 
indsatser for at udvikle sig i den 
rigtige retning. 
 
I det gamle børnesyn har den 
voksne automatisk en magt og var 
en autoritet. Børnene er selv skyl-
dige, hvis alt sejler. Skæld ud og 
straf er normen. Børn er børn, 
som man kan “forme”, som man 
vil. 
 
I det nye børnesyn betragter man 
børn og voksne som ligeværdige. 
Tillid og relationer er det bæren-
de element i forholdet mellem 
barnet og den voksne. Barnet er 
kompetent og rummer styrker og 
værdier, som vi voksne skal vær-
ne om og styrke. 
 
Samarbejdet med Østerbyskolen 
er stadig i udvikling. Forskellige 
veje er forsøgt igennem årene, og 
i år prøvede vi noget nyt. Vi invi-
terede Østerbys bestyrelse ud på 
ABC, og efter en rundvisning 
havde vi planlagt en dialogaften 
mellem bestyrelserne.  
Vi havde en positiv drøftelse af 
alt det, som virker, og et kig på, 
hvad vi ønsker at udvikle på.  
 
Planen er, at bestyrelserne mødes 
to gange om året. I efteråret skal 
ABCs bestyrelse til Vejen – ind 
på Østerbyskolen, og så er der 
genbesøg i foråret i Andst. 
 
På kommunalt plan har jeg delta-
get i et par dialogmøder. Det se-
neste var med det nye udvalg for 
skoler og børn. Der var der god 
dialog omkring gruppebordene 
om, hvad der gør en forskel i 
hverdagen de enkelte steder. Poli-
tikerne sad med lyttende ører, og 
det var rigtig god aften. 
 
I foråret havde vi fokus på valg til 

bestyrelsen.  
Vi var 3, som trådte ud, fordi vo-
res børn om kort tid ikke længere 
er elever på ABC.  
 
Vi prøver så vidt muligt at sikre, 
at der er forældre repræsenteret i 
bestyrelsen fra alle børnenes al-
dersgrupper.  
Både forældre med børn i børne-
haven, indskoling og mellemtrin.  
 
Der var igen til dette valg god 
interesse for bestyrelsesarbejdet, 
og vi fik pladserne besat. Vi end-
te næsten ud i et reelt valg, men 
de nye repræsentanter fik i fæl-
lesskab besluttet, hvorledes de 
ledige pladser og repræsentant og 
suppleant skulle fordeles. 
 
Randi, som var en af drivkræfter-
ne bag processen med at få vug-
gestue til Andst, er ved konstitu-
eringen blevet valgt til formand 
for ABCs bestyrelse.  
Jeg ser et drive og initiativ i hen-
de, som er godt for den fortsatte 
udvikling – og sammen med alle 
de kompetente bestyrelsesmed-
lemmer og suppleanter er der 
virkelig sat et godt hold. 
 
Dette var ordene… ikke flere 
formandsberetninger herfra.  
Det er lidt vemodigt – omvendt 
er det sådan, det skal være.  
 
Jeg har nydt at være med i udvik-
lingen af ABC, nydt alt det fanta-
stisk positive, der er kommet ud 
af samarbejdet med bestyrelsen, 
ledelsen og medarbejderne gen-
nem årene - og sat pris på, at der 
har været opbakning til mine ide-
er og mig.  
 

Tak – alle sammen! Tak! 

”Elevrådet er vores direk-
te indblik i hverdagen på 
ABC. Deres beretning for-
tæller om det at være 
barn på ABC – og der er 
intet vigtigere – for det er 
for dem, vi sidder der. Det 
er dem, det hele drejer sig 
om – deres trivsel og ud-
vikling.”  



Sportsfest i Læ-
borg. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

I anledning af sportsfesten i Læ-
borg havde klubben fået hjemme-

bane i JBU-turneringen i både U 9-
og U 10-rækken, så der var liv 
og glade dage på banerne og på 

tilskuerpladserne.  

U 9-drengene spillede først 
mod Gesten, og her kom AUI 
foran 1-0 på et flot mål af my-

reflittige Malte, men trods 
stærkt målmandsspil af Marius 
fik Gesten udlignet.  

Andstspillerne har her i august 

trænet meget i sammenspil og i 
brug af hele banens bredde, og 
det gav pote hele tre gang, hvor 

Magnus med et ægte hattrick 
scorede til 4-1, inden kampen 
sluttede 4-2.  

Næste modstander var Læborg, 

og selv om både Silas og Johan 
havde gode forsøg, var Andst-
drengene bagud 0-2 ved halv-

leg.  

Felix havde ikke rigtigt haft tur 
i den indtil nu, men med to sco-
ringer og et selvmål efter hans 

hjørnespark vandt de grønne 3-2. 
Efter kampene var der medaljer og 
slush-ice til alle, og det skabte stor 
glæde. 

 U 10-drengene fik samme gode 

oplevelse, selvom de startede med 
et nederlag på 4-5 mod Skodborg, 
men så var holdet spillet varm, og 

i den næste kamp fik Rødding 
ikke et ben til jorden, selvom der 
kun stod 3-1 ved halvleg. Slutre-
sultat 7-1. 

De ældre årgange hos drengene 
har også været i kamp, og her var 
U 14-holdet i liga 5 involveret i 

en brandkamp på udebane mod 

Brørup, hvor AUI - trods afbud 
fra 6 spillere - burde have vundet 
kampen, som sluttede 2-2..  

Store chancer, og to skud på træ-

værket havde fortjent en bedre 
skæbne. Gregers scorede det ene 
mål, mens Lucas lavede årets 

mål, da han hamrede en helflug-
ter i mål fra midtercirkel på 11-

mandsbanen. 
 

Dagen efter skulle det 
nystartede U 12-hold i 8-
mands fodbold også i 

kamp, hvor modstanderen 
også var fra Brørup, og 
det blev en målrig kamp, 

som godt nok blev tabt 4-
5, men et par store chan-
cer blev brændt, og ros til 

hele holdet for en rigtig 
god holdindsats.  

Asger scorede to mål di-
rekte på frispark, mens 

Elias og Theodor nettede 
hver én gang. 
 



Stor jævn-
byrdighed i 
U 12-

pigerækken. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

U 12-pigerne, som 
spiller 5-mands fod-
bold, tog hul på efter-
årsturneringen i JBU
-regi med et stævne i 

Hatting/Torsted. 

Stævnet tegner godt for de 

næste kampe, for der var 
stor jævnbyrdighed mel-
lem de fire hold.  

Således også i den første 

kamp mod hjemmeholdet, 
hvor kampen bølgede frem 
og tilbage med mange 

chancer til begge hold, 
men også med nogle gode 
målpiger i begge ender.  

Her tog India og Asta en 

halvleg hver i målet.  

Både Lea og Signe Skovsgaard var 
tæt på at score, men det blev Signe 
Spanggaard og Isa, der fik sendt 

bolden i mål til stillingen 2-2, men 
et "kludemål" gav hjemmeholdet 
sejren på 3-2. 

Næste kamp var mod Stensballe, 
som vi aldrig har mødt tidligere, 
og det blev påny meget jævnbyr-
digt.  

AUI kom bagud 1-0, men med Sal-
ly som god spilfordeler kom der 
gang i angrebsspillet, og Signe, der 

"kun" er U 11-spiller, udlignede til 
1-1.  

Begge hold gik nu efter sejren, 

men det blev Stensballe, der trak 
det længste strå og vandt 2-1.  

I kampens sidste minut havde de 

tre skud på træværket, og her var 
heldet med India. 
 

 

Fremragende 

kamp endte 
uafgjort. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

U 15-pigerne på liga 3-

holdet i Andst/Skodborg 
tog hul på efterårsturne-
ringen med en udekamp 
mod Ribe/Bramming. 

Det blev en fremragende kamp 

fra vores side. Allerede efter tre 
minutters spil havde Katrine et 
skud, der ramte overliggeren, og 

det blev fulgt op af det ene gode 
angreb efter det andet, men hjem-
meholdets målvogter var både 

dygtig og heldig.  

Hun måtte dog kapitulere, da Cil-
ja afsluttede en dribletur med at  

 

score til 1-0.  

I 2. halvleg fortsatte presset mod 
Ribe-målet, men alt prellede af 
mod keeperen. Forsvaret med 

Storm, Rimante, Mia Maja, 
Kayal og Louise var stærkt spil-
lende, men pludselig som lyn fra 

en klar himmel, to kontraangreb 
og 2-1 til Ribe uden chance for 
den debuterende Skodborgmå-

mand, Julie, der er kommet fra 
Toftlund.  

Langskud fra både Malou, Line, 

Falk og Celina var lige ved og 
næsten, men retfærdigheden ske-
te næsten fyldest, da Lærke kort 
før tid spillede Cilja i dybden, og 

hun scorede til 2-2.  

Resultatmæssigt en skuffelse ef-
ter det flotte spil og de mange 

chancer, men sådan er fodbold.  

(Se billede på næste side). 



De mange tilskuere kvitte-
rede da også med taktfast 

bifald, da holdet forlod ba-
nen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 millioner indo-
nesere har arbejdet 
sig ud af fattigdom  
Fra Verdens bedste Nyheder. 

I 1960’erne skiftede Indone-
sien kurs fra landbrug til 
industri. Det satte langsomt 
liv i økonomien, som i dag 
er i rivende udvikling, og 

antallet af fattige i et af ver-
dens mest befolkede lande 
er derfor de seneste to årtier 
faldet markant.  

Ved årtusindskiftet levede knap en 

femtedel af Indonesiens befolkning 

under den nationale fattigdoms-

grænse. I dag er antallet halveret. 

Det betyder, at over 25 millioner 

indonesere hen over en periode på 

21 år har arbejdet sig ud af fattig-

dommen. Det viser de nyeste tal 

 

fra Verdensbanken.  

Helt konkret er der snak om et 

fald fra 19,1 til 9,8 procent. I 

samme periode er den ekstreme 

fattigdom, hvor man lever for un-

der 1,9 dollars om dagen, raslet 

voldsomt ned fra 34,9 til 2,2 pro-

cent. 

Økonomisk opblomstring i et 

diktatur 

Ifølge Tobias Axelsson, som er 

lektor i økonomisk historie og 

ekspert i Sydøstasien ved Lunds 

universitet, skal en stor del af for-

klaringen på faldet findes i Indo-

nesiens nyere historie. 

Da Indonesien i 1945 erklærerede 

sig selvstændig fra sit hollandske 

kolonistyre, efterfulgte der på det 

politiske plan en række turbulente 

årtier med diktatur og ustabilitet. 

Men mens diktatoren Suharto sad 

på magten mellem 1967-98 ople-

vede landet også en stor økono-

misk udvikling. 

Under Su-

hartos styre 

flyttede man 

nemlig lan-

dets økono-

miske fokus 

fra landbrug 

til industri, 

og en masse 

af de indtjen-

te penge blev 

geninvesteret 

i landets landbrug, infrastruktur, 

sundhedsvæsen og uddannelses-

sektor.  

Indonesere, som gennem flere 

generationer havde arbejdet i 

landbrug med minimale indkom-

ster, fik nu muligheden for at øge 

deres indtjening med et job i in-

dustrien. 

“Suharto sørgede for ris på bor-

det for at opbygge sin legitimitet. 

Men på samme tid blev der også 

taget voldelige midler i brug for 

at sørge for, at folk indrettede sig 

hans regime,” fortæller Tobias 

Axelsson. 

Efter den asiatiske finanskrise i 

1997 mistede Suharto grebet om 

landets økonomi, der under kri-

sen led et BNP-knæk på 13 pro-

cent. Året efter blev han væltet af 

magten. 

Indonesien har siden Suhartos 

fald haft fredelige magtovergan-

ge, og er i dag et af de mest frie 

og demokratiske lande i Asien.  

Samtidig er økonomien stadig i 

rivende udvikling, mens fattig-

dommen år for år fortsat falder – 

dog med en lavere hastighed, end 

hvad den gjorde under Suhartos 

regime. 

Og mens industrien stadig er en 

vigtig brik i landets økonomi, har 

Indonesien også gavn af sine na-

turlige ressourcer. 

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=ID
https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_IDN.pdf
https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_IDN.pdf


  

 

 

 
 

 

  

INDE I MIN MOSTERS MAVE 

 
Inde i min mosters mave 

er en lille børnehave. 

Hun skal nemlig være mor 

til en tvilling og hans bror. 

 

Når jeg lytter med mit øre 

tæt mod maven, kan jeg høre 

to små glade unger kravle 

inde bag min mosters navle. 

 

Alle mødre har en mave 

som engang var børnehave. 

Hvis man ikke går i kloster 

får man børn som lille moster! 
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Det vittige hoved tog ikke fejl, der definerede opdragelse således: det, der bliver tilba-
ge, når man har glemt alt det, man har lært i skolen. 

Albert Einstein. 
 

Specialister er folk, der ved mere og mere om mindre og mindre. Skoleelever er men-
nesker, der ved mindre og mindre om mere og mere. 

Danny  Kaye. 

 

 

PAPIRNUSSER. 
 

Advokat, stifter af Fremskridtspar-
tiet og folketingsmand Mogens Gli-
strups karakteristik af de statsan-
satte (bureaukrater). 
 
Karakteristikken stammer fra 1973 
og anvendes sideordnet med skran-
kepave. 
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Bevingede  
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29/8 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

29/8 - 2022 kl. 16.30 
Sommerton - badminton 
for hele familien 
 

31/8 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

2/9 - 2022 kl. 19.00 
Rul og Leg - Event Andst 
 

4/9 - 2022 kl. 19.00 
Gudstjeneste - 12. s. e. 
Trinitatis - Indskrivning  
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

”Det er billigt at annoncere i … 

 

Andst Avisen. 

Næste 
deadline 
er ... 
 

tirsdag, 
30/8 
kl. 19.00 


