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Elev i Vejrup Østre skole 
Jeg er blevt opfordret til at skrive en artikel om min tid som lærerinde, men vil hellere 
den: Vejrup skoles udvikling fra 1909 til 1972. 
1 maj 1909 startede jeg min skolegang. Skolen havde på det tidspunkt tre klasser. 
Eleverne gik første og andet år i 1 klasse, to år i anden klasse og 3 år i tredje klasse. 
Præsten var ifølge sit embede formand for skolekommissionen og biskoppen havde til- 
syn med religionsundervisningen. 1 november 1912 meddelte biskoppen at han kom på 
visitats i Vejrup Østre skole, Vestre skole den 2 november. Vi var samlet i forsamlings-
huset, Vestre skole til venstre og Østre skole til højre, Østre skole skulle begynde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Iver Iversens døtre, fra venstre Ivira (20 år) Marie og Else 
 

Vi skulle først læse et stykke og det var først to af de ældste piger der læste. 3 klasse 
gik ikke i skole om sommeren og derfor havde biskoppen fået lyst til at høre hvordan 
det stod til med undervisningen. Jeg var blevet rykket til 3 klasse den første november 
og var lidt betænkelig ved sådan en bispevisitats. Men hjemme sagde de, at det skulle 
jeg ikke tænke på, det var kun de store der blev hørt ved sådan en lejlighed. Men da de 
to store piger havde læst, blev jeg kaldt op. Biskoppen sagde ”nej, hun er da for lille” 
Men lærer Jensen mente, det nok skulle gå. dernæst var der tre piger fra Vestre skole 
der læste. Vi havde læst ”julefred” om Lars, der havde gravet stumperne af sirupsflas- 
ken ned bag laden. 
Derpå havde biskoppen  en samtale med os om syndsforladelse. Imellem var der ikke 
andre der markerede end mig og han sagde ”så må vi have vor lille røde pige” jeg havde 
nemlig en rød kjole på. Da det var gået sådan nogle gange, var han vist blevet bange for 
at jeg var blevet ked af at han havde sagt, jeg var for lille. Han gik ned til mig og sagde. 
”man er sagtens stor nok, når blot man er god nok” Du er rigtignok en flink pige. 
 
Lærerinde ved Vejrup Skole 
Jeg fik lyst til lærergerningen og blev uddannet som forskolelærerinde på Th. Langs 
Seminarium i Silkeborg, hvorfra jeg dimitterede i 1923 
Samme år blev jeg ansat ved Vejrup Østre skole.  

 



Der blev efterhånden fra de fleste misfornøjelse med, at den ældste klasse havde fri om 
sommeren og det blev så til, at det blev en 4 klasset skole. 
4. klasse gik så to dage om sommeren fra kl. 7,30 til kl. 12,00 og hver dag om vinteren. 
3. klasse to dage om eftermiddagen og fire dage fra kl. 7,30 til kl. 12,00 om sommeren. 
2. klasse og 1. klasse hver dag henholdsvis kl. 9,00 til 12,00 og kl. 13,00 til 16,00 
Det betød at der måtte en lærer mere til vinteren, en såkaldt vinterlærer. Men det betød 
også, at der måtte et klasseværelse mere til. der var jo kun to klasseværelser i den gamle 
skole og de var små. 1. klasse var tillige mørk, da store træer dækkede de små vinduer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Vejrup Østre skole efter udvidelsen i 1923 til fire klasseværelser.   arkivfoto 

 
Det kneb lidt i første omgang at blive enige om at bygge nye klasseværelser. de første to 
år lejede til Østre skole, storstuen på Knoldkær. 
I foråret 1923 påbegyndte man så rejsningen af to nye rummelige klasseværelser og de 
var færdige til den 1 november 1923. 
Nu kunne der blive en mere færdig skoleplan ; et år i 1. klasse, to år i hver af de andre, 
2. 3. og 4. Og således var planen til 1960, da den nye fællesskole blev rejst og vi fik år- 
gangsdelte klasser. 
Det betød en god udvidelse, ikke alene i rum, men især i nye og gode hjælpemidler i un- 
dervisningen. 
I den gamle skole skulle forældrene selv betale for bøger og materialer og det betød at 
det var vanskeligt at få noget nyt indført. 
I flere år havde jeg en sort tavle på størrelse med et billede og derfor talte jeg for at få en 
rigtig vægtavle, men det syntes sognerådet ikke var nødvendigt til de små. Da vi endelig 
fik den, blev der glæde både hos børnene og lærerinden. Nu fik vi nye hjælpemidler bl.a 
en børnevenlig læsebog og mange andre gode ting. Det betød en absolut god fornyelse 
for mig. 
den første August 1972 søgte og fik jeg min afsked. Jeg havde da virket i skolen i 49 år 
og tremåneder. Det var mig en god og lykkelig tid, som jeg mindes med glæde og tak. 
 
Ivira Jensen, f. 1902 i Vejrup. Ansat ved Vejrup Skole 1923-72. Har været medlem af menighedsrådet og har mange 
år haft sit virke i Indre Mission. Adr. Kærvej 9 Vejrup 

 

 


