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Forord. 

I nærværende hæfte er alt, hvad Vejrup Sognearkiv råder over af artikler og fortællinger om skoleli-

vet i Vejrup, samlet. Sammenlagt dækker det en periode på omkring 100 år. Nulevende, forhenvæ-

rende lærere og leder har endvidere ydet bidrag på bestilling. Hæftet er lavet i anledning af, at det i 

år er 60 år siden, Vejrup Skole blev indviet. 

Selv var jeg ansat på Vejrup Skole i perioden 1978 - 89.  Dengang var det Bramming Kommune, og 

dengang var det også tiden med alle ”kurene” og ”spare pakkerne” op gennem 80’erne.  Der skulle 

spares, ikke at forstå, at Vejrup Skole skulle lukkes ned, det var aldrig på tale, nej det var Hunderup 

Skole der ”stod for skud”. Mangen et lærerådsmøde gik med at forfatte støtteskrivelser til fordel 

for Hunderup Skole. Og det hjalp tilsyneladende idet den jo overlevede gang på gang. 

80’erne var også den tid vi begyndte at se videofilm i stedet for de gamle spolefilm og også tiden, 

hvor vi fik et videokamera på skolen. Med dette kamera blev der optaget mange begivenheder fra 

både skolen men også ude omkring i sognet. F.eks. blev opførelsen af Vejrup Endrup Fritidscenter 

filmet med et kamera venligst udlånt af Vejrup Skole. Denne film og mange andre ligger i dag gemt 

i Vejrup Sognearkiv. 

Det var også i 80’erne vi lavede den første udgave af ”Skolernes motionsløb” den sidste dag før 

efterårsferien. Sidst, men ikke mindst, var 80’erne også tiden, hvor vi begyndte at snakke om IT i 

skolen. Var det mon noget der duede til noget som helst andet end at sidde og lege med?  Herom 

var der delte meninger. Ingen havde vel egentlig fantasi til at forestille sig, hvad det udviklede sig til 

over de kommende 25 - 30 år. 

August, 2020, Birger Henriksen 

 

Lærerstaben ved Vejrup Skole 1978/79: Fra V: Asger Vestergaard, Else Marie Christensen, Ingrid 

Jensen, Irene Lerdahl Nicolajsen,  Birger Henriksen, Kjeld Jensen, Mogens Jensen, Bodil Kjær Sø-

rensen, Lene Thorø. Mangler: Ellen og Arne de Place - 8 ud af skolens 11 lærere boede i Vejrup. 
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Skolegang i Vejrup Sogn før 1960 

Oprindeligt var Vejrup Sogn et anneks til Gørding Sogn og styredes derfra, såvel på det kirkelige som 

det administrative område, herunder også skoleområdet. Først fra 1909 Var Vejrup Sogn en selv-

stændig sognekommune.  

Fra 1739 havde der været skolepligt for alle børn fra 7 år til konfirmationen. På det tidspunkt havde 

kristendomsundervisningen første prioritet. Børnene skulle først og fremmest undervises i Martin 

Luthers Lille Katekismus, dernæst kunne undervisning i læsning, skrivning og regning indgå som nytti-

ge redskaber. 

Der har været skole i Vejrup Sogn langt tilbage. På et tidspunkt har der været skole i Vejrup Storega-

de 72, en bygning i Øster Vejrup har også på et tidspunkt huset en skole.  

I en periode  omkring 1850 lå skolen for hele sognet Vejrup Storegade 80, hvilket gav en lang skole-

vej for børnene fra yderområderne  - dengang måtte man gå.  

Omkring 1885 kom det til en deling af skoledistriktet. Grænsen mellem skoledistrikterne var vejen 

overfor forsamlingshuset (nu Nilaus), altså nu Vejrup Industrivej.  

Børn fra den vestlige del af sognet hørte under Vestre Skole:  Nørre Vejrup, vest for vejen overfor 

forsamlingshuset, Grisbæk, Lille Endrup og Vibæk. 

Under Østre skole hørte børn fra Sønder Vejrup, Bækmark, Rebelsig, Lykkesgård, Lykkesgård mark, 

Knoldkær, Nørre Vejrup til vejen ved forsamlingshuset. 

Af et skøde fra 1837, fremgår det, at man allerede dengang påtænke at oprette en ny skole.  Prisen 

for grunden var 200 Rdl., og grunden overdragedes til Vejrup Sogns faste ejendomsbesiddere. Dette 

blev senere til Vejrup Østre skole, indviet i 1898.   

 

 

Vejrup østre Skole 1948-1952 (Kilde: Det kongelige Bibliotek) 
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Først i 1902 kunne man indvi den ny Vejrup Vestre skole, indtil da holdtes der skole på Sønder Gris-

bækvej  5. 

Ifølge embedsbogen for Vejrup vestre Skole er skolen startet i 1883. Fra 1883  udførtes undervisnin-

gen i vinterhalvåret af en vinterlærer og en vinterlærerinde og i sommerhalvåret af læreren ved 

østre skole. Fra 1. maj 1894 til 1. maj 1896 ansattes en årevis lejet lærer. 1. maj 1894 oprettedes et 

fast lærerembede ved skolen. Børnene fra Vibæk, der hidtil havde været henvist til Nørå Skole i 

Bramming Kommune, blev fra 16. oktober 1902 henvist til Vejrup vestre Skole. 

I sommeren 1902 byggedes en ny skole på Bjerregårdens mark, tæt ved landevejen. Samtidig blev 

den gamle skole på Sønder Grisbækvej solgt. Skolen blev bygget af murermester Hansen, Gørding og 

indviedes d. 20. oktober 1902 med en højtidelighed på skolen. Stiftsprovst Pedersen, Ribe foretog 

indvielsen. Endvidere talte sognepræsten, pastor Zinn, og sognerådets formand, Søren Mølgaard, 

Lourup. Dagen efter, d. 21. oktober begyndte undervisningen i den nye skole. 

 

 

Vejrup vestre Skole 1948-1952 (kilde: Det kongelige Bibliotek) 
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Omkring år 1900 

 

Aflønning af lærerpersonalet:  

Ifølge embedsbogen for Vejrup østre Skole var lønnen : 

Førstelærerens løn fra 1. januar 1901: 

   Begyndelsesløn 800 kr. 

   Kirkebyløn    50 kr. 

Herfra skulle trækkes 469,30 kr. for jordlod (have), fourage, højtidsoffer og uforudsete indtægter: 

   I alt   469 kr.  

Førstelæreren fik udbetalt  381 kr.  + kirkesangerløn 100 kr. 

Derudover blev der stillet bolig  med have + brændsel til boligen og skolen til rådighed (6 favne tørt 

bøgebrænde årligt). 

 Kommunen lønnede endvidere en vinterlærerinde til I. klasse med 175 kr. + bolig og brændsel. Fra 

1902 blev der i stedet ansat en eksamineret lærerinde med en løn på 530 kr. + bolig, brændsel og 

have. 

Undervisningsplanen for Østre Skole  i 1901: 

Skolen var to-klasset, således at 1.-3. årgang undervistes sammen, og 4-7. årgang undervistes sam-

men. 

Den årlige undervisningstid: 

I. klasse i vinterhalvåret (16. oktober– 15. april):  112 dage á 5 timer = 560 timer       

                    + 23 lørdage á 3 timer =   69 timer 

           I alt 135 dage med     629 timer 

I. klasse i sommerhalvåret (16. april– 15. oktober) :   

Klassen deles i to hold, der hver får 5 halve dage  á 3 timer.  I alt svarende til 905 timer årligt  

 

II. klasse i vinterhalvåret (16. oktober– 15. april)  

    112 dage á 6 timer = 672 timer 

             + 23 lørdage ä 3 timer =   69 timer 

    I alt 135 dage med     741 timer 

I sommerhalvåret havde II. klasse (børn over 10 år) frivillig undervisning sammen med ældste hold i 

I .klasse. 
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Den ugentlige undervisningstid: 

Om vinteren: 

  I. klasse: kl. 9-12 og 13-15 

  II. Klasse kl. 9-12 og 13-16 

  Lørdage kl. 9-12 for begge klasser 

Om sommeren: 

  I. klasse mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8-11 og 13-16 

    Onsdag og lørdag kl. 8 - 11 

  II. Klasse Frivillig skolegang sammen med I. klasses ældste hold 

Udenfor denne tid gives det til hver klasse 2 timers gymnastikundervisning ugentligt, men kun om 

sommeren, da der ikke var gymnastiksal på skolen, og 4 timer ugentlig i kvindeligt håndarbejde, hvil-

ket fortrinsvis skulle henlægges til lørdag eftermiddag! 

Undervisningen: 

Om vinteren underviste førstelæreren II. klasse, mens en vinterlærerinde underviste I. klasse. 

Om sommeren var det førstelæreren, der underviste begge hold i I. klasse (børn i alderen 6-8 år og 8-

10 år) 5  halve dage om ugen. Børn fra II. klasse, der modtog frivillig undervisning, deltog sammen 

med ældste hold. 

Ugentlig undervisningstid fordelt på fagene: 

 

 
 I. klasse  II. klasse  

 vinter sommer vinter  sommer 

Dansk 11 timer 5 timer 13 timer Evt. under- 

Religion 5 timer 5/2 timer 5 timer visning  

Regning 5 timer 4 timer 6 timer Sammen 

Skrivning 2 timer 3/2 timer 2 timer med ældste 

Historie 1 time  2 timer hold i 

Geografi 1 time  2 timer I. klasse 

Anskuelsesundervisning 1 time 2/2 timer   

Naturkundskab   1 time  

Sang 4/2 timer 2/2 timer 4/2 timer  

Ialt 28 timer 15 timer 33 timer  
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Ferieplan: Alle helligdage, kongens fødselsdag, fastelavns mandag, høstferie fra 22. juli til 31. au-

gust + 3 dage om sommeren efter lærerens fri valg = I alt 119 dage. 

Allerede fra 1902 er elevtallet så stort, at man var nødt til at dele eleverne op i tre klasser. Samtidig 

ansattes en eksamineret lærerinde. 

De yngste gik herefter i skole 10 timer ugentligt om vinteren og  28 timer om sommeren. 

II. klasse havde 21 timer om vinteren og 28 timer om sommeren 

III. klasse  havde 33 timer om vinteren  (og evt. 28 timers frivillig undervisning om sommeren) 

Børnetal (1901): I alt 77 børn, heraf 33 i I. klasse og 44 i II. klasse. 

I 1902, da eleverne blev delt i tre klasser, var der 17 i I. klasse, 29 i II. klasse og 35 i III. klasse. 

Ovenstående beskrivelse fra Vejrup østre Skole har sikkert også været gældende for  Vejrup vestre 

Skole, men jeg har kun haft adgang til embedsbogen for østre skole  på dette tidlige tidspunkt 

Omkring 1930 

Vejrup østre Skole: 

Ved skolen var ansat en førstelærer, en lærerinde og en vinterlærer. 

Skolen havde nu fire klasser med i alt 101 elever. Skolen blev udvidet i 1923, så der nu var lokaler til 

det. 1. årgang blev undervist alene, 2. og 3. årgang, 4. og 5. årgang og 6. og 7. årgang sammen. 

Undervisningsplanen for Vejrup østre Skole har ikke været tilgængelig for årene omkring 1930. 

Vejrup Vestre Skole: 

Ved skolen var ansat en førstelærer og en lærerinde. 

Skolen havde nu tre klasser med i alt 54 elever. III. klasse gik kun i skole om vinteren. Børn i III. klas-

se, der ikke var fyldt 11 år d.  30. april (1.1.1930), gik om sommeren i II. klasse.  

Førstelæreren underviste i vinterhalvåret III. klasse, og i sommerhalvåret II. klasse. 

Lærerinden underviste  I. og II. klasse om vinteren og I. klasse om sommeren. 

Eksamen afholdtes i april, hvor skolebestyrelsen med præsten i spidsen kom og overhørte eleverne. 

Ugentlig undervisningstid fordelt på fagene: (*Kun pigerne) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. klasse III. klasse II. klasse 

 sommer vinter sommer vinter vinter 

Religion 3 2 3 2 4 

Dansk 9 7 7 7 12 

Skrivning 3 2 3 2½ 3 

Regning 6 3 5 3 6 

Historie 1  1½ 1 2½ 

Geografi ½  1½ 1 2½ 

Sang 1½ 1 2 1½ 2 

Naturkundskab   1  1 

Gymnastik 2  2 2 2 

Håndgerning   4*  2* 

I alt 26 15 26/30 20 35/37 
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1944 

Vejrup vestre skole: 

Af undervisningsplanen fremgår, at der efter ”Lov af 18. maj 1937 om Folkeskolen” er kommet krav om-

kring undervisningstiden: højest 4 klokketimer dagligt i de to første årgange, 5 klokketimer i de to næste 

årgange og 6 klokketimer i de tre næste årgange.  Det årlige timetal i de tre ældste årgange  måtte ikke 

være under 960 timer. 

For Vejrup vestre Skole har det betydet, at III. klasse  måtte gå i skole 4 timer 2 dage om ugen. 

Vejrup østre Skole: 

Skolen har som i 1930 ansat en førstelærer, en lærerinde og en vinterlærer, eleverne er fortsat inddelt i 

4 klasser og der er 3 almindelige klasselokaler. 

 

Ugentlig undervis-

ningstid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Håndgerning gjaldt kun pigerne.  

 

Vinterplanen for III. og IV. klasse viser, at drengene havde flere timer i dansk  og skrivning end pigerne, 

det må være for at få det samlede timetal til at gå op, når pigerne også skulle have håndgerning,  eller 

var drengene dårligere  til dansk og skrivning? 

Af undervisningsplanen fremgår det, at man søger om fritagelse for håndgerningsundervisningen, da 

det var umuligt at skaffe materialer (1944)! 

 I. klasse II. klasse III. klasse IV. klasse 

 sommer vinter sommer vinter sommer vinter sommer vinter 

Kristendomsundervisning 2 2 3 3 2 4 1 4 

Dansk. Skriftlig og mundtlig 6 6 10 10 6 11½/

10½ 

2 12½/11

½ 

Skrivning 1 1 1 1 1 3/2 ½ 2/1 

Historie   1 1 1 2 1 2 

Geografi   1 1 1 2  2 

Naturhistorie     1 2 1 1 

Regning 2 2 4 4 4 6 2 6 

Sang ½ ½ 1 1 1 2 ½ 2 

Tegning      1  1 

Naturlære        1 

Gymnastik      2    

Håndgerning    2*  2*   2* 

Anskuelse 1 1       

I alt  12½ 12½ 21/23 21 19/21 33½/

31½ 

8 33½ 
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Lærerpersonale frem til 1960 

Af embedsbøgerne for skolerne fremgår, hvem der har været ansat i hele skolernes funktionstid.  

Listerne er meget udførlige: hvor lærerne stammer fra, hvem deres forældre er,  deres uddannelse, hvor 

de tidligere og senere har været ansat, evt. ægtefæller og børn. 

Vestre Skole 

Lærere:       Lærerinder: 

1894-1903: Rasmussen   I starten skiftende vinterlærerinder 

1903-1908: Jes Viggo Christensen 1914-1919: Kristiane Th. H. Kristens 

1903-1931: Laurits Petersen  1919-1920: Ane Margrethe Meyer Clausen 

1931-1960: Leonard Nielsen  1921-1960: Kristiane Sofie Iversen 

     1958       : Ingrid Jensen 

Østre Skole 

Lærere:       Lærerinder: 

1901-1906: Jens Christian Eriksen Flere ansat i korte perioder 

1906-1941: Laust Jensen  1907-1912: Augusta Lehmann 

1941-1964: Ejnar Kaas   1912-1916: Anna Christensen 

     1916-1920: Anna Pedersen 

     1920-1923: Nielsine Marie Kallesen 

     1923-1972: Ivira Jensen, født Iversen 

 

Der var ved Østre Skole derudover ansat en vinterlærer i perioden 1921-1960, de fleste kun for en en-

kelt vinter.  

Kirsten Marie Larsen var ansat til at undervise III. klasse  om vinteren fra 1946/47 til 1959/60. Marie Lar-

sen boede nabo til skolen på Gl. Hovedvej 5, der hvor Jørgen Martin Pedersen nu bor. 

 

 

 

Ivira Jensen og Ejnar Kaas  

foran Vejrup østre Skole 

 (Fotograf: Ukendt) 
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 Konklusion: 

Ovenstående er skrevet ud fra oplysninger i embedsbøger og undervisningsplaner for skolerne. 

Hvis man drager paralleller til skolen nu, 100 år senere, vil man se store forskelle i timetal, fag og  

skolernes indretning og hjælpemidler. Ser man nærmere på undervisningsplanerne for de enkelte 

fag, var kravene ikke specielt høje. I dansk skulle børnene kunne læse højt og skrive diktat og gen-

fortælling. Hvis man kigger på timeplanen, vil man bemærke, at faget skrivning figurerer med ret 

mange timer i løbet af skoletiden. Det kan undre i dag, hvor det er en del af danskfaget. 

Det var også en helt anden tid og et andet samfund. Langt de fleste børn på landet forlod skolen for 

at arbejde hjemme hvis der var brug for deres arbejdskraft, eller på en gård i nærheden. Børn alle-

rede fra 10-11 årsalderen kom ud at tjene, og da der var brug for deres arbejdskraft om sommeren, 

var der ikke tid til skolegang. En skolegang på landet på mere end 7 år var meget usædvanlig. 

Lærernes arbejdssituation var også en ganske anden end i dag. Der var mange børn i klasserne for-

delt på flere årgange, som f.eks. I 1901, da Østre skole stadig var to-klasset: 33 børn i I. klasse (1.-3. 

årgang) og 44 i II. klasse (4.-7. årgang). Til gengæld var materialeudvalget begrænset: Der var 1 bog 

til hvert fag, og den blev fulgt slavisk, så forberedelsestid og teamsamarbejde var der ikke noget, 

der hed. 

Tilbage i starten af 1900-tallet var lønnen meget lav, derfor var boglig, brændsel og adgang til en 

jordlod vigtig, så man kunne dyrke sine egne grøntsager. Udover lærergerningen forventedes det 

også, at førstelæreren kunne varetage stillingen som kirkesanger eller organist. 
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Vestre Skole, Vejrup 
Årbog for Bramming-Egnen, 1998. 

Af; Bent Johnsen, Tranbjerg J. 

 

Den 1 sept. 1928 flyttede et ungt par ind i en noget forfalden ejendom i Vester Vejrup. 

De giftede sig den 17 sept. Baggrunden var følgende: 

John Johnsen, en velanskrevet og holden slagtermester med egen forretning i Varde, 

havde kautioneret for en fætter, denne fætter havde imidlertid – hvad ingen vidste på det tids-
punkt der blev kautioneret – et noget anstrengt forhold til lovens lange arm, en dag 

enten rejste eller flygtede han til Argentina. Der stod slagteren med kautionen helt alene 

og det kostede ham hele butikken. I en alder af 37 år måtte der findes en anden levevej. 

Han tilmed havde forelsket sig i en pige fra Bøvl (v. Sdr. Omme) som hed Dagny og de 

var enige om at begynde på noget lidt mere økonomisk overkommeligt. De købte den 

nævnte ejendom, der var på tvangsauktion, af møller Schmidt, der efter datidens forhold 

var en holden mand. Købesummen blev sat til 4.000,- kr. 

Hurtigt blev det klart at der skulle gøres en del ved bygningen, baljer og kar slog ikke 

længere til når det regnede gennem det utætte tjærepap. Et lån gav de nødvendige mid- 

ler til et nyt tag af bølgeblik, som var det billigste, men et ret solidt materiale. 

Der var 4½ tdr. land til ejendommen og det kunne man jo ikke leve af, men med slagter- 

uddannelsen som baggrund, var det oplagt at begynde som hjemmeslagter og især da der ikke var 
nogen på egnen i forvejen. 

Når John var ude at slagte på gårdene, passede Dagny den beskedne besætning der var 

plads til på et lille landsted. 2 køer, et par kalve og 2 – 4 grise og nogle høns. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestre Skole, ca. 1930. 
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I det herrens år 1933 kom der en arving til huset, et adoptivbarn (det var mig) Bent 

Far havde haft fåresyge og det havde frataget ham evnen til at videreføre slægten og hvad er en fami-
lie uden børn. I det flg. kalder jeg John for far og Dagny for mor. 

Egnen var på tværs af sogneskel delt i to; Dem der tilhørte Indre Mission og dem der ikke gjorde det. 
Hertil kom en social opdeling, gårdmænd og husmænd. 

En historie om en traktor foregik vistnok i 1938 eller 1939. 

Men inden, sikkert i 1936, besluttede man på egnsplan der skulle ske en afvanding af den momentvis 
fugtige jord. Der skulle nedlægges drænrør gennem hele området og det gav en masse arbejde til en 
masse folk, gravemaskinerne eksisterede jo ikke dengang, alt blev gjort med skovl og spade. Hvordan 
finansieringen foregik fortaber sig i det uvisse, men der blev gravet grøfter på kryds og tværs i hele om-
rådet, nogle meget dybe og andre lidt mindre. Små rør spredte sig ud fra hovedledningen og en land-
måler sørgede for at alt fik det rette fald og at vandet kunne løbe frit. 

I 1940 startede min ikke for heldige karriere i Vestre skole. Der var hele to skoler, den Vestre og den 
Østre skole. I Vestre var der to kloge hoveder der skulle proppe visdom ind i vore hoveder og hjerner, 
frk. Iversen og lærer Nielsen. To lærere til syv klasser, men det kunne man nemt klare. Frøkenen tog 
sig af de første 4 og læreren de sidste 3. 

Vi gik 2 år i den ”lille” klasse og 2 i den mellemste og så var man vokset ind til læreren der havde de 3 
største klasser samtidigt. 

Det var synd at sige skolen ligefrem udklækkede professorer, men på den anden side var lærerlønnen 
også derefter. Lærer Nielsen havde et lille bijob som kirkedegn, det har sikkert også været nødvendigt. 
7 børn opfostredes i det lille hjem, i den sidste fløj af skolebygningen. Frk. Iversen derimod, vedblev at 
være frøken, så det gav der ingen resultater med hensyn til menneskehedens beståen. 

Der var vist ingen fag på datidens seminarier der hed pædagogik, i hvert fald husker jeg tydeligt frk. 
Iversen, der ved min skolegangs begyndelse var 52 år, stampede i gulvet og råbte højt når noget ikke 
passede hende. Nok ikke den bedste fremgangsmåde for vi små nussehoveder på 7 – 8 år. 

Skolebillede fra Vestre Skole, 1945. Bent Johnsen er nr. 3 fra højre i række 3. 
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Mor havde job som rengøringskone på skolen og det var årsag til at jeg havde mere med skolen at 
gøre end de fleste, jeg skulle nemlig tørre borde og andet af for støv og mor tog sig at vaske og feje 
gulve. Lige fra starten af min skoletid havde jeg problemer med at få tiden til at gå, mor havde lært 
mig at læse inden jeg kom i skole, så når vi skulle lære hvordan bogstaverne så ud, kendte jeg dem i 
forvejen. Men jeg skulle følges med klassen og jeg sad troligt og tegnede en flok ens bogstaver til 
ugidelighed. Efter de første 4 år hos lærerinden overtog far mit bagland. Han var eminent til at reg-
ne og når det kneb med stykkerne, 2 mand graver en grøft osv., eller 11 meter stof blev købt i en  
butik og hver kjole kostede 2,75 pr. meter, hvor mange kjoler kunne der så blive ud af det stof. 
Hvad opgaven gik ud på husker jeg ikke, men en dag fik vi et stykke for som jeg ikke kunne klare at 
finde ud af.  

Da far kom sent hjem fra griseslagtning den dag, kunne han ikke hjælpe mig, så jeg mødte op med 
et ufærdigt stykke den næste dag. Nå, de andre havde heller ikke styr på tingene, så lærer Nielsen 
ville regne det for os på tavlen. Det gik imidlertid i fisk for ham, så han mente vi skulle tage det op 
dagen efter igen. Hjemme igen fik jeg far til at hjælpe med at få de genstridige tal på plads for mig 
og jeg mødte velforberedt til regne-timen. Stykket var regnet rigtigt, men lærer Nielsen havde sta-
dig ikke fundet ud af det, det var vist noget med at stille det op på en anden måde, sagde han. En 
brugbar undskyldning skulle jo findes.  

Lærer Nielsen havde en uheldig tendens til at bruge sin lineal til at give os et svirp med når han syn-
tes det var nødvendigt. Da jeg en dag som sædvanligt blev på skolen for at bekæmpe nullermænd, 
mente jeg tiden var inde til at give læreren nogle problemer med linealen. Mor var endnu ikke kom-
met, så hele klasseværelset var mit. En stol op på et af skolebordene og fat på linealen og jeg lagde 
den på en af de tværgående bjælker i lokalet, den kunne ikke ses fra kateteret.  

Dagen derpå, lærer Nielsen kom ind, vi rejser os, som man skal og får lov at sætte os igen. Allerede 
mens vi sang morgensang begyndte lærer Nielsen at kigge efter sin så trofaste lineal. Han bliver me-
re og mere urolig og er tydelig nervøs over et eller andet. Så går han op ned mellem bordene og får 
endelig øje på linealen der højt oppe. Hvem har lagt min lineal derop, siger han så, men ingen sva-
rer, for jeg er jo den eneste der kender svaret og ingen kunne sladre. 

Han var god til at bruge linealen, noget andet var med violinen, den var han bestemt ikke god til, 
den var heller ikke stemt, så den lød forfærdeligt når han skurede hen over katte tarmene med bu-
en. 

A apropos evner, så er vi jo heldigvis ikke udstyret med de samme. Hvad den ene har, mangler den 
anden. Jeg havde held med det boglige, men var ikke god til at omgås andre, jeg blev mobbet hele 
tiden og om vinteren var det mig mod en hel klasse i snekampene, de fandt hurtigt ud af at her var 
en kryster der ikke godvilligt indlod sig på konfrontationer og skulle der smides en i tørvekassen, så 
var det altid mig. 

Der var en stor kakkelovn i klasseværelset og det vi børns arbejde at bære dem, så slap læreren jo 
for det beskidte arbejde. 

Som regel var jeg mere glad når frikvarteret var slut end når det begyndte, for så var jeg fri for de 
andre. Jeg fik et tilbud om at komme til at gå Gørding realskole, men jeg skulle ikke nyde noget, jeg 
skulle ikke til gå ekstra 2 år i skole. Selv om man fortalte det bestemt var noget andet, så takkede 
jeg nej. 

En overgang var skolen belagt af tyskerne og undervisningen foregik i stuen hos Svend Svendsen. 
Alle kunne ikke være der, så det var 1 klasse ad gangen. det betød at timetallet blev skåret kraftigt 
ned. Det passede mig udmærket. 
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Vi havde bl.a. den fornøjelse at samle stanniol strimler på markerne som engelske flyvere kastede 
ned når de var trængt af tyskerne. De var vel ca.5 cm. gange 1 meter. Det skulle forstyrre tyskernes 
radar, så de blev sværere at ramme. 

Krigen havde jo mange følger, men det fører for vidt at komme ind på dem her, det er et kapitel for 
sig. På en eller anden måde var krigen med til at lave om på mange ting, også  den ulidelige penge-
mangel folk havde, så lidt godt kom der da ud af krigen. 

 

Bent Johnsen i lære som gartner 1947, forlader dette og tager eksamen fra den jyske Handelshøjskole i Århus. 1957  

1991 startes eget bogføringsfirma. Adr. Parkvænget 34 Tranbjerg J. 
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Erindringer fra Vejrup Østre Skole 
Fra Årbog for Bramming-Egnen, 2000. 

Af; Niels Peter Lund-Jensen 

Når man i dag kører ad den gamle hovedvej i Vejrup og forbi det sted, hvor en gang  
Vejrup Østre skole lå, er det vanskeligt at forestille sig, at her rullede tidligere al trafik 

mellem Kolding og Esbjerg og at der her lå en skole, som gennem flere generationer var rammen om 
undervisningen af Vejrups skolebørn. 

Min far, Laust Jensen, var førstelærer ved Vejrup østre skole i årene fra 1906 til 1941 og her blev jeg 
født i 1924. Mine erindringer fra Vejrup begrænser sig derfor til tidsrummet fra afslutningen af 
1920erne og indtil 1941, men de omfatter en tid, som på mange måder var helt anderledes end i dag. 
Ved sin ansættelse ved Vejrup østre skole, var min far 28 år og nygift. Han havde forud i nogle år væ-
ret lærer i Hjortlund sogn ved Ribe, hvorfra min mor stammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Førstelærer Laust Jensen og hustru Anna Jensen.  

Udnævnelsen til førstelærer ved Vejrup østre skole i Gørding-Vejrup kommune fra 1 okt. 1906 
skete ifølge  et  højtideligt  ha ndskrevet  kaldsbrev  fra  Skoledirektionen for Ribe Kjøbstad og Ri-
be-Gjørding herreder, hvor den kommende førstelærer formanedes  til med samvittighedsfuld 
troskab og flid, at varetage sit embede. 
Kaldsbrevet blev sammen med et såkaldt kollats, fra biskoppen i Ribe, Peter Gabriel Koch, oplæst ved 
indsættelseshøjtideligheden i Vejrup kirke. I kollatsen formanede bispen den unge lærer til ”med tro-
skab og redelighed at forestå sit embede og i særdeleshed med utrættelig flid og årvågenhed, antage 
sig skolebørnenes  undervisning” og ”At han bestræber sig på at give både ældre og yngre et godt ek-
sempel, som det sømmer sig for en kristelig, flittig og redelig skolelærer. 
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I kollatsen blev sognepræsten anmodet om; ”At anbefale ham til modtagelse i menigheden og sko-
ledistriktet, så man ikke alene antager og erkender ham som ret og lovlig beskikket skolelærer, men 
også beviser ham den agtelse og støtte som hans embede og arbejde fortjener og behøver. 

Skolebygningerne 

Vejrup østre skole bestod af en ret rummelig lærerbolig, en ældre skolebygning med to klasseværel-
ser og en nyere skolebygning, ligeledes med to klasseværelser. Endvidere en bygning som, udover 
en mindre lejlighed til den såkaldte vinterlærer, rummede vaskehus, hønsehus og nogle store 
brændselsrum. Desuden var der en fritliggende toilet og redskabsbygning. Der var otte toiletrum, 
hvoraf fire var forbeholdt lærerpersonalet. Endnu i 1941 var der ikke toiletter i lærerboligerne og alt 
vand til husholdning og vask skulle hentes ved en pumpe på gårdspladsen. 
 

Der var ingen gymnastiksal ved skolen. En gang i 30erne blev der anskaffet nogle gymnastikredska-
ber, som ribber, bomme m.m. Og de blev flittigt brugt i frikvartererne, men egentlige sports og gym-
nastiktimer indgik dengang ikke i timeplanen. 

Store kakkelovne leverede opvarmningen både i boliger og skolestuer og brændslet var næsten ude-
lukkende tørv, som i sommerens løb blev hentet i de store moser i Hegnsvig-Vorbasse området og 
vognmand Mads Jessen måtte køre mange læs før det store tørverum var fyldt op. Den daglige op-
tænding i skolekakkelovnene, skulle lærerne selv sørge for og det var som regel min mor, som før 
det blev lyst, fyrede op i min fars klasseværelse. Kun i lærerboligerne var der elektrisk lys, mens man 
i skolestuerne måtte klare sig på anden vis i den mørke tid. 

Bygningerne blev holdt i god og forsvarlig stand, men der blev absolut ikke ødslet med pengene. Én 
gang om året mødte sognerådsformand Jens Lambertsen op sammen håndværkerne, som regel 
Hans Gjerlevsen, murer Mads Bolding og snedker Chr. Lauridsen for at tage stilling til nødvendige 
reparationer og ønsker om istandsættelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Østre Skole 1907. 
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Skolens lærerpersonale. 

Til østre skole var der foruden førstelæreren knyttet en lærerinde, som underviste de tre yngste år-
gange. Desuden var der i vinterhalvåret ansat en vinterlærer, som underviste 4 og 5 årgang. Førstelæ-
reren havde selv 6 og 7 årgang. Vejrups skoler var underlagt var underlagt den såkaldte vestjyske sko-
leordning, som indebar at 6 og 7 årgang kun havde skolepligt i vinterhalvåret. De fleste skolebørn kom 
fra landbohjem, hvor der var hårdt brug for deres arbejdskraft om sommeren og nogle børn fra ikke 
landbohjem blev sendt ud at tjene ved landbruget allerede 12 – 13 års alderen. Vinterlærerne var som 
regel helt unge nyuddannede lærere og i min skoletid var de almindeligvis kun et enkelt år ved Vejrup 
østre skole. 
 

Skoleårets gang 

Den 1 maj 1931 begyndte jeg i første klasse hos fru Jensen. For mig var det ikke nogen særlig begiven-
hed at komme i skole. Jeg var vant til at færdes mellem skolebørnene, både på legepladsen og i ti-
merne. Min sidekammerat var fra første dag Hans Sommerlund og vi delte skolepult i hele min skole-
tid i Vejrup. Alle skrev i 1 klasse på skifertavler med grifler, som kostede en øre stykket og Ole Bole 
ABC var grundlaget for de første stave og læseøvelser. 

Skoleåret sluttede til maj og en af de sidste dage i april var der eksamen. Så mødte hele skolekommis-
sionen op og påhørte undervisningen i alle klasser. Det var en festdag og alle mødte i deres fineste tøj 
og forældrene havde mulighed for at følge undervisningen. Dagen igennem havde min mor travlt med 
at servere kaffe for de fremmødte forældre og frokost for skolekommissionen. 

En anden årlig begivenhed var skoleudflugten, som fandt sted umiddelbart før sommerferien. Målet 
for udflugten, som foregik fra Vejrup station, var f.eks. Himmelbjerget, Sønderborg-Dybbøl, eller 
Odense zoologiske Have. Alle havde en forsvarlig madpakke med og et par kroner til indkøb af gul so-
davand og ispinde. Det var forbundet med betydelig prestige, at være velbeslået til udflugten, så der 
måske også kunne blive råd til en stok med hilsen fra Himmelbjerget. 

Østre Skole, ca. 1940. 
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Det hørte sig til at give skolelæreren julegave. Hvert år blev der i hver klasse nedsat en komité, som 
med tog drog ttil Bramming og købte en gave, det kunne være et askebæger, et skrivesæt eller en 
lysestage, som oftest med graveret inskription. Vi har endnu i vores familie, ting med inskription fra 
skoleelever i Vejrup. Til gengæld gav lærerne i fællesskab godteposer til eleverne ved juleafslutningen 
på skole. Det store juletræ blev altid leveret af Vøgaslund. 

 

De kirkelige opgaver 

Til skoleembedet hørte stillingen som organist ved Vejrup kirke. Kirken var dengang u- 
den tårn og orglet var bygget op på et lavt pulpitur i kirkeskibets vestlige ende. Luftstrømmen til or-
gelpiberne blev leveret af en fodbetjent blæsebælg og det hørte til graverens opgaver at være bælge-
træder. Det var en ret bunden stilling at være organist. Udover søndagsgudstjenesterne, skulle orga-
nisten møde op ved alle bryllupper og begravelser. Når min far en sjælden gang havde brug for en 
fridag, måtte han selv finde en afløser, som oftest fra Vester Nykirke eller Gørding. 

Til embedet hørte også at ”synge ud” ved begravelser. Vejrup kirke havde dengang ikke kapel, de af-
døde stod i hjemmet til begravelsesdagen, hvor der blev holdt en højtidelighed i hjemmet og ”sunget 
ud” Kisten blev almindeligvis ført til kirken på en pyntet arbejdsfjedervogn med kuskesæde. Følget 
fulgte til fods og der blev strøet blomster, om vinteren gran, ved husene langs vejen til kirken. 

Vejrup var tidligere et annekssogn i Gørding pastorat og præsten blev hver søndag befordret stands-
mæssigt fra Gørding til Vejrup i et flot hestekøretøj med præstegårdsforpagteren på bukken. Denne 
ordning ophørte da pastor Gaarn Larsen fik embedet først i 30erne. Han anskaffede bil og han be-
nyttede kun privilegiet til at blive befordret i kanenår der lå for høj sne. 

Drengeårene i Vejrup 

Drengeårene i Vejrup forløb uden de store begivenheder, vi havde et godt kammeratskab i byen, men 
undertiden i åben krig med drengene øst for korsvejen. En af vores foretrukne legepladser var Vøgas-
lund, hvor vi gerne ville bygge huler, men her var landbrugskandidat N. Th. Iversen ofte efter os. Kan 
værnede som en anden kerub om sin kære plantage og var mildest talt upopulær blandt byens dren-
ge. I sommerferien var der altid mulighed for at tjene lidt ekstra lommepenge ved roe eller høstarbej-
de, eller i tørvemosen og i efterårsferien, som vi kaldte kartoffelferie, var vi mange der samlede kar-
tofler på Lykkesgård. Kartoflerne blev taget op med en heste trukken optager og så kravlede vi to og 
to og samlede kartoflerne i kurve. Vi fik 2 kr. om dagen og fuld kost, som blev indtaget i folkestuen, 
med gårdejer Andreas Hansen for bordenden. 

Som nævnt gik hele trafikken mellem Kolding og Esbjerg, dengang gennem Vejrup by, op over viaduk-
ten med de fire farlige sving, hvor der skete mange uheld og alvorlige ulykker, som altid blev grundig 
refereret i Vestkysten af Viktor Larsen, der sine mange hverv var en flittig referent til avisen af alle 
lokale nyheder. 

Det er mit indtryk, at mine forældre i deres 35 år i Vejrup, havde et særdeles godt forhold til alle be-
boere i sognet og at min far som skolelærer levede op til de formaninger og forventninger, som blev 
udtrykt i Ribebispens kollats ved hans tiltrædelse i 1906. 

Ved sit 25 års jubilæum i 1931, fik min far et fint dobbeltkapslet guldur med inskription fra 110 famili-
er i skoledistriktet. Både uret og den tilhørende navneliste eksisterer endnu, som et synligt minde om 
en tid og nogle mennesker, jeg altid vil huske. 

Niels Peter Lund-Jensen  fhv. toldinspektør, f. 30 maj 1924 i Vejrup, søn af førstelærer Laust Jensen og 

Anna Jensen f. Lund. Adr. Rønsdamsvej 17 Bov, Padborg. 
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Vejrup skoles udvikling fra 1909 til 1972 
 Årbog for Bramming-Egnen, 1986. 

Af Ivira Jensen    

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 for-
mand for skolekommissionen og biskoppen havde tilsyn 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 forsamlingshuset, Vestre skole til venstre og Østre skole til højre, Østre skole skulle be-
gynde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      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 undervisnin-
gen. Jeg var blevet rykket til 3 klasse den første november og var lidt betænkelig ved sådan en bispevi-
sitats. 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 sirupsflasken ned bag la-
den. 

Derpå havde biskoppen  en samtale med os om syndsforladelse. Imellem var der ikke andre der mar-
kerede 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” 
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Lærerinde ved Vejrup Skole 

Jeg fik lyst til lærergerningen og blev uddannet som forskolelærerinde på Th. Langs Seminarium i Silke-
borg, hvorfra jeg dimitterede i 1923 Samme år blev jeg ansat ved Vejrup Østre skole. Der blev efter-
hånden 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. 

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 skole-
plan ; 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 årgangsdelte klasser. Det betød en god udvidelse, ikke alene i rum, men 
især i nye og gode hjælpemidler i undervisningen. 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 

 

1. fra V: Bjarne Jørgensen, 2. fra V: Arne Skov Hansen, I hvid skjorte: Knud Nielsen (dyrlægegården) og 

TH for ham: Torben Burgdorf Madsen med hovedet i hænderne, Pige med sløjfe i fletning: Annemette 

Iversen , 1. fra H: Kurt Madsen, 2. fra H: Robert Kirkegård, Læreren i midten: Ivira Jensen. 
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Skolebillede fra Østre Skole, 1956, med Ivira Jensen. 

Bagerst fra V:  

1. Leif Ingemand Nielsen 2. Edvard Lygum Pedersen 3. Svend Madsen 4. Henning Skov 5. Vagn Sørensen 6.? 7. 

Vagn Vestergård 8. Niels Chr. Kjærsgård 9. Jens Erik Lund Jensen 10. Hans Vilfred Christensen 11. Emil Lindvig 

Thomsen, 12. Iver Iversen 13. Trygve Jessing  

Midten fra V:  

14. Esther Sørensen 15. Else Tonni Madsen 16. Olga Hansen 17. Klara Rasmussen, 18. Vitta Dahl Pedersen 19. 

Anne Lise Ålund Olsen 20. Inga Nielsen 21. Ellen Magrethe Sommerlund 22. Gurli Madsen, 23. Doris Lund Jen-

sen 24. Irma Nielsen 25. Grethe Mikkelsen 26. Ulla Kjærsgård Nielsen  

Forrest fra V:  

27. Per Hedevang Hansen 28. Hans Erling Thomsen 29. Alice Rasmussen 30. Tove Fyhn 31. Birthe Ivang 32. Gre-

the Madsen 33. Else Søndergård Christensen 34. Arne Møller 35. Erik Smidt 36. Søren Hansen 37. Bjarne An-

dersen 38. Bjarne Thomsen 39. Lissy Jessing.  

Lærerstaben ved Vejrup Skole, 1964, med Ivira Jensen 

Siddende fra V: Mogens Jensen, Ejnar Kaas, Hanne Jørgensen, Ellen de Place Hansen, Arne de Place Hansen, 

Ida Munk, Ingrid Jensen. Stående fra V: Sam Højst Pedersen, Ivira Jensen, Hans Peter Nielsen 
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Fra Vesterbro til Vestjylland 
Årbog for Bramming-Egnen, 1999. 

Af Arne de Place Hansen 

 

Som vist de fleste ved, så er jeg født og opvokset på Vesterbro i København og der stod ikke skrevet 
over min vugge, at jeg skulle være skoleleder i Vejrup i Vestjylland i 36 år. Hvordan det gik til og at 
det blev mit livs ”skoleheld” har jeg i flere år lovet H. Andreasen at fortælle og nu kommer forklarin-
gen. 

Ellen og jeg traf hinanden på KFUM’s Seminarium og har siden haft den lykke at være sammen. Traf 
hinanden er nok frit oversat, det var mig der jagtede Ellen og først efter ihærdig bejlen, fik ja. 

Da Ellen er student, kunne hun, p.g.a. lærermanglen nøjes med 2½ års studietid, mens jeg brugte 5 
år. Det skyldes at jeg hverken har real eller studentereksamen, fordi jeg efter 9 klasse, (dengang hed 
4 mellem) var så træt af skole og lærer, at jeg gik ud af sko-len og i lære som kolonialkommis, men 
det er en anden historie de sidste 1½ af min seminarietid, boede Ellen i Borup på Sjælland og jeg fik 
min eksamen, giftede vi os i sommeren 1955. Planerne var at vi begge skulle ansættes ved Borup sko-
le, men sådan gik det ikke, så nu var gode råd dyre.  

Tilfældigvis opdagede vi, at man manglede 2 lærere på den nyopførte ”Søholmskolen” i Jystrup, 
Midtsjælland. Vi søgte, havde de dengang obligatoriske samtaler i hjemmene med skolekommissio-
nens medlemmer og med førstelærer Aage Tarnak. Resultatet var, at jeg dagen efter sidste dag på 
seminariet, begyndte som vikar i mit embede og efter ferien flyttede vi ind i en faldefærdig nedlagt 
forskole. Derved fik vi chancen for at opleve og arbejde med på at starte en skole fra grunden. 

Her må jeg igen nævne Aage Tarnak, idet han ved sin personlighed og store pædagogiske indsigt, var 
inspiration og oplærer for os uprøvede. Jeg er ham megen tak skyldig. Efter knap 5 år i Jystrup, kom 
daværende amtsskolekonsulent Otto Jensen, i daglig tale ”prins Otto” på besøg. Han ville overvære 
en time i min klasse. Resultatet blev, at da han var rejst, kom Aage Tarnak og fortalte, at hvis jeg søg-
te en førstelærerstilling i nærheden af Slagelse, så ville Otto Jensen støtte mit kandidatur.. 

Efter grundig overvejelse bestemte vi os for at søge, men da det kom til stykket, fik jeg ikke stillingen 
og det med den begrundelse, at en førstelærer, som sad og holdt sin kone i hånden, kunne man ikke 
bruge. Otto Jensen var utilfreds med mig, jeg var ked af det og Ellen var rasende på mine vegne. Jeg 
besluttede omgående at jeg ikke ville søge en ledende stilling, men Ellen fik mig til at love at jeg ville 
søge den næste skolelederstilling, der kom i vort fagblad, uanset hvor i landet det var.. Den næste 
stilling var i Vejrup og samtidig var en lærerstilling opslået. 

Vi anede ikke hvor Vejrup lå, fandt på kortet kun Nr. Vejrup og en by på Fyn. Vi lovede hinanden, at 
hvis det var en udpræget stationsby, ville vi ikke bo der. En stationsby med l`hombre, med præst, læ-
ge og stationsforstander er ikke lige mig. Da vi stationen i Vejrup, turde vi godt søge stillingen. 

I skolekommissionen sad Benned Iversen som formand, de øvrige var Astrid Hougård, Alma Sønder-
gård, Ejner Jessen og K. L. Michaelsen. I den gamle protokol, har jeg mange år senere læst at jeg fik 
tre stemmer, men det var jo også nok. 

Man nedlagde de 2 gamle skoler ”Østre og Vestre” og førstelærer Einar Kaas fulgte med til den nye 
skole, uden at være ansøger. Hans milde og forstående væsen og hans samarbejdsvilje, var absolut 
medvirkende til at vi fik en mild start. Foruden Ejner Kaas, fulgte også Ivira Jensen og Ingrid Jensen, 
fra de tidligere skoler med. Ivira Jensen varetog de følgende år, med kyndighed og fast hånd, alle før-
steklasser Det blev gjort med erfaring og loyalitet, så den nye grønne leder, ikke behøvede at tage sig 
af denne side af skolens hverdag, en ting han i øvrigt ikke vidste så meget om. 
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Lærerstaben ved Vejrup Skole, 1961: Arne de Place Hansen, Ivira Jensen, Mogens Jensen, Ejnar Kaas. Forrest: Ingrid Jen-

sen, Ellen de Place Hansen, Hanne Hebsgård. 

     Et ungt lærerpar, Ingrid og Mogens Jensen, var et par år tidligere blevet ansat ved Vestre skole, 
Mogens som vinterlærer. Han gjorde nu sin uddannelse færdig på Esbjerg Aftenseminarium, læste 
desuden et halvt skema i Vejrup, hvilket må siges at kræve sin mand. Ingrid, Ellen og undertegnede 
var unge og havde på det tidspunkt masser af kræfter og megen gåpåmod og vi fik sandelig lov til at 
bruge evnerne. 

Skolen stod færdigbygget, vores bolig knap nok, så vi flyttede ind i den del af skolen der senere blev 
pedelbolig, mens Mogens og Ingrid boede på første sal, hvor der nu skolefritidsordning. 

Af loyalitet mod den nye skoleleder, havde man ikke taget stilling til bogmateriale – sløjdredskaber – 
fysikinventar – skolekøkkenindretning og meget andet, så der var nok at tage fat på. Så vidt jeg hu-
sker, var der kun brugelige engelskbøger, det øvrige læsestof skulle købes. 

Nej, hvor var det spændende. 

Uden på nogen  måde at forklejne de øvrige ansatte, hvor  jeg her vil nævne vikar  Else Iversen og 
husholdningslærer Rigmor Jager Nielsen, var  det  ubetinget trekløveret, Ingrid, Ellen  og  Arne, der 
fik fornøjelsen  at  sætte  hele  undervisningsmaskineriet  i  gang.  Jeg  er knap  sikker  på  at kommis-
sionen eller  forældrekredsen  ved, med hvilken  iver  og  entusiasme  det  skete  og  hvor  megen  
tak skole kreds  og  leder  skylder  disse  to dygtige  og  yderst  flittige lærere. Jeg  mindes  ikke  
(måske  er  jeg god  til  at  fortrænge)  en  eneste episode  os  imellem. Jeg er mere end glad for  her 
skriftligt at sige dem tak for sliddet.  
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I dag – disse mange år efter – fatter jeg ikke, at vi orkede at flytte til et ukendt sted, samtidigt med at 
vi skulle koordinere og formidle sammenlægningen af to uafhængige skoler, at have kræfter, helbred , 
og mod til det første år, stort set kun at tænke på skole og atter skole. det var en meget stor hjælp for 
os, at Inge Mikkelsen (dengang kun 15 år) som var ung pige hos os, rejste fra Sjælland. Utroligt hvad 
hun kunne og ville. Vores datter Margit, var på det tidspunkt 3 år og hende tog hun sig også kærligt af.  

Jeg synes det i dag er meget svært at huske detaljer, da dagene, ugerne, månederne, ja næsten årene 
går i et; men havde myndighederne, dvs.. skolekommissionen og sogneråd, ikke vist os sin uforbe-
holdne tillid og støtte, var det aldrig gået godt. Når dertil kom at forældrekredsen og den øvrige be-
folkning bogstavelig talt holdt vejret og på en ægte vestjysk maner, ventede og håbede, kunne vi ikke 
have fået en bedre startmulighed. 2 eksempler. Benned Iversen sagde en dag til mig, da der var gået 
et år – desværre kan jeg ikke gengive hans brede vestjyske tungemål, men meningen var: ”nu har jeg i 
hele det første år, intet sagt til dig, når folk har ringet eller på anden måde talt om dig, nu må du selv 
klare det i fremtiden. Flot sagt af en mand som tidligere havde fortalt, at han ikke havde stemt på mig 
ved ansættelsen. Hvilket storsind. 

På et af de første sognerådsmøder, hvor jeg var indkaldt, det foregik på kroen under ledelse af Milter 
Madsen, spurgte jeg, hvordan med indkøbene, jeg tror jeg mente, hvordan med budgettet, men Mil-
ter Madsen svarede; Det plejer læreren at klare. Siden har jeg ikke spurgt om småting og jeg har al-
drig fået afslag på større ansøgninger, indtil kommunesammenlægningen i 1970, Flot. 

Små episoder trænger sig på. Vi der oprindeligt er fra storbyen, om end vore forældre stammede fra 
provinsen, blev glædeligt overrasket, da både Einar Jessen og Benned Iversen stod ved døren da vi 
kom med flyttelæsset. At så maler Gjerlevsen samtidig sneg sig ud, efter at have lakket alle hylderne i 
køkkenskabene, giver vel også et situationsbillede. Jeg husker også at Knud Hansen, elektrikeren, 
hængte nogle elektrikerrør op i skolens magasin. så vi der kunne hænge vores tøj, da det kneb med 
skabsplads. Nogle måneder senere flyttede vi så over i førstelærerboligen, alt inventar og indbo blev 
båret over gårdspladsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne de Place - eller Lærer Hansen som han altid blev kaldt—1962. 
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Apropos boligen: Det skabte meget stor forundring, måske forargelse, da man hørte at vores hus hav-
de kostet 80.000,- kr. Samtidig viste man at Anna og Knud Foghs hus havde kostet 36.000,-.Det var an-
dre priser dengang. Hele skolen kostede under en million kr. 800.000,- kr. nærmere betegnet, det 
samme som en renoveret sløjdsal kostede 35 år senere. Jeg glemte at fortælle, at for at en skole skal 
”løbe rundt” er det nødvendigt - det gælder i dag og det gjalt dengang – at den ansatte pedel er tro-
fast, samar 

bejdsvillig, selvstændig og kan lide børn. Det gjalt i lige høj grad den første, Vagner Nielsen (og Else) 
som den nuværende Svend Madsen. Det er intet mindre end lykken for en skole at have sådanne 
mænd. Her lægger jeg kuglepennen og prøver at renskrive på maskinen, et job jeg dag-ligdagen har 
haft fortrinlige sekretærer til at udføre. Her fik jeg også sagt tak til dem, sekretæren gør arbejdet, che-
fen får ris og ros. 

Da det første år var gået kom Magnus Wenzelsen en dag og sagde ”nu har du været her i et år, nu må 
du vise hvad du kan, vi mangler både en ungdomsskole og en aftenhøjskole. Hvordan det gik, kommer 
ikke med her, om det kommer senere, lover jeg ikke noget om, men spændende var det…. 

Det sidste navn der dukker op i erindringen, fra den allerførste tid, er Samuel Højst Pedersen, som blev 
ansat i 1961 og var på skolen indtil Esbjerg seminarium hentede ham til undervisning der i 1971. Det 
var gode år Sam. 

Arne de Place fortsætter som skoleleder i Vejrup indtil 1998 hvor han bliver afløst af Niels Peder Regel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Arne de Places afskedsreception i 1998.                                                                                                             

Fra V: Ellen de Place, Ingrid Jensen, Niels Peder Regel, Arne de Place  
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Møde med VESTJYLLAND  
Årbog for Bramming-Egnen, 2006. 

Af Ingrid Jensen. 

Der var ingen ”bølgende marker, blomstrende haver”, som der står i Vejrup-sangen, da vi kom til 
Vestjylland eller helt korrekt Sydvestjylland i 1958 – en grå, kold, blæsende marts dag.  

Jeg havde fået stilling som lærerinde ved Vejrup vestre skole fra 1. april. Det var en tilfældighed. Min 
mand gik på Esbjerg aftenseminarium, jeg var ansat ved Kværndrup skole på Midtfyn, men nu  ville vi 
giftes, og jeg skulle flytte. Jeg ville ikke til Esbjerg, og Mogens undersøgte så, hvad der var at få i nær-
heden, men afhængig af, om der var busforbindelse til Esbjerg. Der var ingen ting ledigt i Bramming, 
men i Nørå - og i Vejrup.  

Ja, så blev det Vejrup. Jeg sendte en ansøgning – og blev antaget på gråt – eller hvidt papir – der var 
ikke andre ansøgere, og der var lærermangel, så alle formaliteter med personlig samtale og præsenta-
tion for skolekommissionen blev flot sprunget over - og jeg kunne starte 1.april. 

Og en dag i slutningen af marts kørte vi så herover med vore pakkenelliker. 

Jeg glemmer det aldrig. Det var så trøstesløst, dette store, flade, grå land – koldt og afvisende – Male-
ren var i gang i den lille lejlighed på loftet af Vestre skole, hvor vi skulle bo, - den fulgte med stillingen. 
– Vi fik læsset af og kørte hjem til Fyn, forvisset om, at det med Vejrup var for en kort bemærkning. 

Det stod ikke den dag skrevet i stjernerne, at jeg 28 år efter kunne sige: ”Vejrup, min by. ” 

Det var en voldsom overgang at komme fra det blide, fynske, svungne landskab – fra Langelands bak-
ker og havet omkring – til dette åbne land. De levende hegn, syrenhegnene, pilene erstattet af de 
mørke graner og vind bøjede træer. En tur gennem de fynske landsbyer er som en tur gennem én 
lang, sammenhængende have. – De vestjyske landsbyer – med få undtagelser – er ikke /var ikke en 
havevandring. Der var en yderst beskeden havekultur den gang. Men det har ændret sig de sidste årti-
er! Havefolket har også fået fodfæste her. – med parcelhusbyggeriet i 60´erne og 70´erne ses en 
mærkbar forskel på før og nu. 

Så derfor kunne jeg i 1986 godt skrive om Vejrups ”blomstrende haver.” 

Det mere barske klima her end længere østpå skabte selvfølgelig også andre betingelser. I alle årene 
har vi bemærket, at foråret kom en uge senere til Vestjylland end til Fyn. 

Det tog lang tid at vænne sig til en anden natur. Men der var dog noget, som fulgte med det åbne 
land – og det var himlen. Fra gavlvinduerne på Vestre skole var der en storslået udsigt mod vest – 
med en himmelkuppel, der fyldte mere end landet – ikke bremset og skjult af skov og bakker og hegn 
– den store, åbne himmel – det var Vestjyllands gave, med solnedgange så forrygende flotte. 

Vestjyderne. 

Det tog lang tid at blive kendt med folk her. Jeg kan ikke sige andet, end vi blev mødt med venlighed, - 
men det var en forbeholden venlighed. 

Møder du en fynbo, har du inden ½ time hele hans livshistorie – møder du en vestjyde, siges der så 
lidt som muligt. Til gengæld har du heller ikke fornemmelsen af en masse snak, når du vender ryggen 
til. - Det giver så en helt anden tryghed at være sammen med en vestjyde. 

Det er en af de to ting, der har gjort, at jeg kom til at befinde mig godt her, det, at der ikke var den 
sladder om og mellem folk som den, jeg var vokset op med. 

Måske har Langeland som andre øer sin særlige ø kultur i og med de snævre grænser, havet sætter, 
men der er også en mentalitetsforskel fra egn til egn. Og selvfølgelig skal der da nok trives lidt sladder 
her, men den er aldrig nået min dør. 
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Den anden ting, jeg erfarede, var også en stor forskel fra Fyn/Langeland og så Vestjylland. Her var in-
gen standsforskel, her var et ligeværd, som var totalt anderledes, og en tolerance, jeg ikke havde 
mødt før. Jeg har aldrig i de 40 år i skolen oplevet mærkbart, at nogen børn hjemmefra var mere end 
andre, eller at nogen blev drillet for at være mere eller mindre end andre. 

Så lidt sladder – så lidt standsforskel, som i hvert fald jeg har mærket, gjorde, at det med årene blev 
ligesom med den klasse, jeg nu p.t. havde, kunne sige: ”I er ikke skolens bedste klasse, men I er dem, 
jeg bedst kan lide”. – så kan jeg sige om vestjyderne, at de er selvfølgelig ikke bedre end andre folk, 
men det er dem, jeg bedst kan lide. 

Vestjyderne snakker ikke for meget – de lefler ikke – praler ikke. – De ved, de er sig selv værd! 

Det var en ensom tid, den første på Vestre skole, - men så var der jo skolebørnene. I Vestre skole 
modtog jeg i 1958 og 59 1. klasserne. – Det var en ganske anden oplevelse end at modtage en 1. klas-
se i dag. – De kom alle hjemmefra – uspolerede af institutionspræg og TV og i nær kontakt med foræl-
drene – de kom forventningsfulde og modtagelige for alt det nye, der fulgte med at begynde i skolen. 
– Mødrene fulgte dem i skole den første dag, og så så jeg sjældent mere til forældrene. 

Men sproget! Den gang kunne børnene snakke vestjysk – endda så jeg næsten ikke forstod, hvad de 
sagde. Jeg husker den allerførste dag, hvor jeg skulle skrive dem ind, som det hed, og de skulle sige 
deres fars navn. Der var navne som bl.a. Bonnik Cassøe. Hvordan skulle det staves? Min forlegenhed 
var til at tage og føle på. 

Nu kunne jeg fortælle om skolen og den mig ganske fremmede vestjyske skoleordning, men det er 
ligesom en lidt anden historie, så tilbage til temaet. At flytte til Vestjylland i 1958 var for mig næsten 
som at flytte til udlandet. – Det var langt væk! Men vi skulle jo ikke være her så længe, så det var om 
at udnytte tiden, og de første år skulle vi så ud at se Vestjylland. Når vi fik weekendgæster fra Fyn og 
Langeland, blev det til ture til Randbøl hede, Skibelund krat, Ribe, Klelund plantage, Rømø, marsklan-
det, Esbjerg havn, Blåvand fyr og Vesterhavet, Holmslands klit og Hvide Sande, Vedersø kirke og Kaj 
Munks grav, Vejen kunstmuseum, Hjerl hede, Houborg kro, Vorbasse, Dalgastatuen. Vi havde jo ikke 
den gang Olsens paradis og ikke særlig sans for de nære ting. Det fik vi siden! Men husk på, at dette 
også for vore venner østfra var fremmed land. 

Der var andet end natur og sprog og skoleform at vænne sig til. Der var noget med jysk humor, måden 
at omgås hinanden på – med små, drillende bemærkninger, som jeg i starten tog helt alvorligt – noget 
med underdrivelser og særlige jyske udtryk. Der var noget med skik og brug. Jeg husker den første 
fest, vi var inviteret med til – bare fordi jeg var lærerinde på skolen. Det var et sølvbryllup på Endrup 
kro, og vi var inviteret til kl 18, - og vi kom selvfølgelig kl 18. – Der var ikke et menneske at se. – Der 
gik 1 time, inden gæsterne kom. Og så lærte vi, at den tid, der stod på indbydelsen, var 1 time før den, 
vi skulle komme. – Også det har ændret sig, så i dag er alle gæster kommet før den tid, de er inviteret 
til. Det er mig stadig en gåde, hvordan og hvornår en sådan sædvane ændres, men i årenes løb ople-
vede vi i hvert fald at komme sidst og længe efter så mange gange, at vi blev klar over, noget nyt var 
indført. 

Når der var fest på Fyn/Langeland er der altid blevet serveret vin til middagen. Der gik historier om, at 
nogen havde været til fest i Jylland, og der blev serveret vand. – Det grinede vi meget af!! – De første 
mange år, vi boede her, blev der selvfølgelig serveret vand til festerne. Som velstanden steg, gik man 
over til sodavand – siden hvidvin, og nu er der såmænd ingen forskel på øst og vest, hvad det angår. 

Men for at blive ved det kulinariske, så måtte vi også de første år køre til købmanden i Endrup for at 
købe en flaske Snaps, når Mogens´s gamle gudmor fra Kerteminde kom på besøg. Hun var vant til at få 
sin daglige snaps – det skulle man have, når man var fyldt 50, var hendes leveregel. I Vejrup kunne 
man ikke købe snaps, selv om der var 2 købmand. Sognerådet havde ikke givet dem bevilling. – Også 
et kultursammenstød. 
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Mødet med Vestjylland og Vejrup var også mødet med Indre Mission. Det var aldeles fremmed for 
mig. Jeg kendte det kun fra Jeppe Åkjærs dilettantstykker derhjemme i forsamlingshuset, hvor en af de 
komiske figurer altid var en indremissionsk person, som latterliggjordes ved sin hellige tale og missio-
neren. Hos en så materialistisk indstillet befolkning som den langelænderne er, er det kirkelige enga-
gement ikke stort og slet ikke splittet op i forskellige retninger. Vi gik i kirke, og det var det. Jeg havde 
været elev på to grundtvigske højskoler inden seminariet og havde et fundament der, som var mig 
nok. Med lærerparret på Vestre skole, som blev min daglige omgang de første år, lærte jeg noget om 
Indre Mission, og hvad det betød for dem. – Vi tog nogle diskussioner – og lærte gennem samtaler at 
respektere hinandens holdninger – men jeg syntes ikke, det var særlig morsomt. Under de vilkår fik vi 
alligevel et godt og venskabeligt forhold. 

Med til den nye Vejrup skole flyttede i 1960 to ældre lærere fra den gamle Østre skole, Ivira Jensen og 
Ejnar Kaas; og jeg har sjældent set et bedre og smukkere forhold mellem to kolleger end mellem dem; 
Kaas som inkarneret grundtvigianer og fru Jensen som trofast Indre Missions tilhænger. Det var jo en 
eftertanke værd. 

Den nye skole i 1960 var indledningen til et spændende og udfordrende skoleliv. Det lader vi ligge her. 

Men Folkebiblioteket fik et lokale på skolen, og jeg fik mit drømmejob som filialbibliotekar, hvilket jeg 
var i 33 år. Det gav mange gode kontakter, som ikke havde noget med mit lærerjob at gøre, og det gav 
mig en helt anden rolle, hvor jeg kunne være den, jeg helst ville være: lige blandt ligemænd. 

Og årene gik. Vi fik tre børn, der kunne vokse op i trygge og nære omgivelser, vi kom med i forenings-
arbejde på forskellig vis. Og først da – først da - og på den måde blev Vejrup min by. 

Men et sted på Fyn lå der en skole, som vi somme tider kørte forbi på vej til Langeland, når vi afveg fra 
hovedvejen og tog bivejene. Det var Hillerslev skole på Midtfyn, en nybygget, et-planskole, der lå med 
den flotteste udsigt ned mod Korinth og Arreskov sø. Den var i mange år min drømmeskole. – I dag er 
den nedlagt. 

 

Vejrup Skoles ”lærerkor” fra midt—80’erne.  

Bagerst fra V: Bente Ibsen, Birger Henriksen, Gert Andersen. Forrest fra V: Ingrid Jensen, Mogens Jensen, 

Kjeld Jensen, Lene Thorø. 
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Fra byggeriet af Vejrup Skole 

1959 - 60 
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Vejrup skole 1960 -2000 - strejftog gennem 4 årtier. 
Af Ingrid Jensen. Årbogen for Bramming egnen, 2017 

Det var et vældigt løft for landsbyskolen, da man i 50´erne og 60´erne i de fleste sogne byggede en ny 
skole for endelig at indfri skoleloven fra 1937, der ville ligestille børn på landet med byens børn.                                                                                        
Det betød en årgangsdelt landsbyskole, en såkaldt centralskole, med 7 klasser og faglokaler, men samti-
dig nedlæggelse af mange små skoler. Dette var der mange steder delte meninger om, men i Vejrup 
sogn, hvor det den gang kun drejede sig om at nedlægge eller sammenlægge to skoler, var man enige - 
også om beliggenheden for den ny skole, nemlig i sognets eneste landsby. 

 Men der skulle siden komme flere bølger med skolenedlæggelser på landet, og også denne type lands-
byskole er nu mange steder nedlagt. En hård vind er blæst ind over de mange landsbyer, hvor skolen er 
et centralt sted for lokalbefolkningen, og man kan nu næsten tale om den 7-klassede skole som et kapi-
tel i dansk skolehistorie. Det blev også rammen om min tid som lærer, og følgende vil jeg erindre glimt-
vis de mange år på Vejrup skole.  

Strejftog gennem fire årtier. 

Den største omvæltning i skolebørnenes liv her i Vejrup skete 1960: Østre og Vestre skoler skulle sam-
les i en ny skole, der stod klar til indvielsen d. 12. august.  

   Skoleåret var flyttet fra april til august, og de nye, sammenlagte klasser blev samlet  i skolegården og 
præsenteret for deres nye klasselærer. Alle var vi spændte. Sognerådet spenderede sodavand og wie-
nerbrød til alle, som bager H. Jensen kom med, og således begyndte det første skoleår i sol og sommer 
og stor forventning. 

    Om aftenen var der stor indvielsesfest på kroen med sang og taler af bl.a. sognerådsformand Milter 
Madsen, der måtte vedgå, at skolen var påbegyndt, før byggetilladelsen forelå, og han lovede, at det 
ville han aldrig gøre mere. 

   Nu var vi lærere (7) nok til at danne et lærerråd, og det første lærerrådsmøde var blevet afholdt to 
aftener før hos Ivira Jensen. Det varede til langt over midnat, og det mest prekære problem, vi drøfte-
de, var, om eleverne skulle sige DE eller DU til os. 

Med det nye førstelærerpar, der kom fra Sjælland, var det to skolekulturer, der mødtes, men den vest-
jyske omgangsform stod stærkest, og den blev det. Man har sikkert også i den forbindelse nævnt det 
kendte vestjyske udsagn: en mand kan være så ringe, man må sige De til ham. Først mange år senere 
blev eleverne på fornavn med lærerne. 

1960´erne 

I ly af "Den blå betænkning" med sit humanistiske livssyn, (der fulgte efter Skoleloven 1958) kunne vi i 
fællesskab bygge en ny skole op, der mere bar præg af lokale kræfters entusiasme end af central sty-
ring. Det personlige og fælles engagement skyldtes i høj grad en ambitiøs og initiativrig førstelærer 
(siden skoleinspektør), Arne de Place, der startede august 1960 og i årene fremover var skolens mar-
kante leder, -  men også de mange lærerrådsmøder, så man følte, man var medbestemmende. Infor-
mationsniveauet var højt; stort og småt blev drøftet, men at vi ikke altid undgik bagatelgrænsen, kan 
man godt se nu, når det kunne dreje sig om indholdet i den godtepose, der blev uddelt til juletræsfe-
sten. 

Et månedligt lærerrådsmøde efter skoletid af 2 timers varighed blev sædvanen, dertil mange små ud-
valgsmøder og ikke mindst et pædagogisk lærermøde - også en gang om måneden, hvor vi skiftedes til 
at vælge et emne og komme med et oplæg til debat.  

De næste 20 år lykkedes det at fastholde en vist indhold - for eksempel blev en gang hvert år samtlige 
elever gennemgået efter oplæg fra klasselæreren med henblik på en vurdering af flid og opførsel.  Alle 
kendte alle, et af den lille skoles fortrin. 
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 I disse første år blev grundlaget lagt for nogle af de traditioner, alle kan mindes. Lad mig nævne: Fælles morgensang - 

juletræ - sidste skoledag før sommerferien med flaghejsning og samling i gymnastiksalen - lejrskole og 
udflugter. Fra 1963 og en halv snes år frem havde vi lige inden sommerferien en udstilling i gymna-
stiksalen af elevarbejder, åben for alle et par dage, eftermiddag og aften. 

Skoleidrætsstævnet, som i 60´erne blev afholdt i Holsted st., var virkelig en af de store dage for bør-
nene (..."lige så god som juleaften"), men det ændredes efter 1972, hvor det blev flyttet til Glejbjerg 
og kom så sent som i 95 i kommunalt regi.   

Siden kom andre traditioner til: Trim dagen i oktober, skolefest og elevkoncert eller sidste skoledag, 
hvor 7. klasserne efterhånden opbyggede deres egen tradition. 

Men den gode dagligdag er dog det vigtigste, selv om det er begivenhederne, der huskes. 

Der var 160-170 børn i 1. - 7. klasse, men allerede i 1964 oprettedes den første 8. klasse. I 1967- 68 
efterfulgtes 8. kl. af 9. klasse. Det var næsten toppen på kransekagen, og Vejrup skole havde en del 
samarbejde med andre 7 klassede skoler på egnen, - Nu fik elevrepræsentanter fra de to ældste klas-
ser lov til at deltage i en del af lærerrådsmøderne og gøre deres indflydelse gældende,  

I nogle år i 60´erne havde vi to dobbeltspor og igen et dobbeltspor fra 1971. 

Fra 1961 havde skolen den første praktikant fra Esbjerg seminarium. Denne ordning skulle fortsætte 
mange år frem, så børnene mødte da nye ansigter foruden de nye lærere, der blev ansat, efterhånden 
som skolen voksede, eller når nogen rejste. 

Lærerne boede i Vejrup, og der blev bygget, købt eller lejet tjenesteboliger til dem.  

Lærerne blev således en del af lokalsamfundet, hvilket også havde betydning for skolen. Også det har 
ændret sig totalt. Tjenesteboliger for lærere er et begreb fra dengang, lærerne pendler forskellige ste-
der fra og får selvsagt ikke det kendskab og den tilknytning til lokalområdet, som før hen var alminde-
ligt. For mit vedkommende blev det en lærerindebolig på skolen, og først, da min mand blev ansat i 
62, fik vi et hus som tjenestebolig.-  I løbet af 60´erne havde jeg barselsorlov tre gange, hver gang  6 
uger efter fødsel og ingen orlov før. Sådan var vilkårene dengang.    

60´erne var et årti, der var præget af mange nye idéer og tiltag, men for alle årtier gjaldt, at der var 
plads og rum til at afprøve forskellige undervisningsformer, der var plads til nye ideer, det var frihed 
under ansvar.  

Men det var ikke blot børnene, der fik en ny skole. Det var også sognet. Snart vidste de forskellige for-
eninger at bruge skolens lokaler til forskellige formål, idræt, aftenskole, demonstrationer og kurser, og 
der var oplæsningseftermiddage for de ældre. Aftenhøjskolen, der var startet i Østre skole, fortsatte 
her med mange gode foredrag og kunne samle op imod 90 deltagere. Og så var der god gang i den ny-
oprettede ungdomsskole. 

Skolen i lokalsamfundet 

I 1967, da Vejrup mejeri havde 75-års jubilæum, demonstrerede skolen, hvordan den kunne leve op til 
det, der et årti senere blev et pædagogisk slogan: "Skolen i lokalsamfundet", idet alle børn og lærere 
gik i optog med flag og bannere gennem gaderne og ved mejeriet kunne standse og lykønske sammen 
med de blomstersmykkede mælkevogne. Et par forældre havde kreeret en tro model af Karolinekoen, 
som gemte et par elever og gik i spidsen for optoget.  

   I årenes løb forstod skolen at udnytte de muligheder, der var for et samvirke med sit sogn i undervis-
ningen. Det kunne være, når emnet på dagsordenen indbød hertil: Lokalhistorie, landbrug, virksomhe-
der, og mange hjem har taget godt imod eleverne, når de kom på besøg for at interviewe om tiden før 
og nu. 

   Også naturen omkring Vejrup kunne give inspiration til mange små ture, ikke mindst Vøgaslund som 
et stadigt tilbagevendende mål. Nogen vil nok huske, at deres klasse var med til at plante træer her, og 
andre, at de hjalp med at dække nyplantningen med træflis efter stormen i 99. 
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1970´erne  

Grunden til den første børnehaveklasse var lagt med ungdomsskolens børnepasningshold og borger-
foreningens legestue, og i 1973 blev den en realitet. I første omgang fik den til huse i den tidligere pe-
delbolig på skolen. -  Ellers var dette årti præget af de ændringer, der kom med kommunesammen-
lægningen i 1970, hvor Vejrup sogn blev en del af Bramming kommune.                                            -                                

 En ny skolestruktur bestemte, at Vejrup og Darum skoler fremtidig skulle være 7 klassede. Det betød 
farvel til vores 8. og 9. klasse. Men det skete ikke uden sværdslag. Vi fremførte alskens argumenter 
for at sikre skolens fremtid, der var underskriftindsamling her i sognet, der blev holdt møder, vi forsøg-
te en ordning om samarbejde med Gørding skole, så vi her kunne beholde grundfagene, men det blev 
afslået, og i 1972 afsluttede den sidste 9. klasse skolegangen her, efter at skolens elevtal året før havde 
nået sit maksimum med 192 elever. Efter 7. klasse skulle eleverne nu gå videre til Gørding skole, lige-
som realskoleeleverne altid havde gjort det. Det medførte så hvert år et vist samarbejde skolerne imel-
lem for at gøre  elevernes skoleskift så godt som muligt.  

 Hvor vidt eleverne mærkede den turbulens, det var for lærerne at komme ind i disse nye sammen-
hænge efter kommunesammenlægningen, er tvivlsomt. Ensartetheden i skolevæsenet blev et krav, 
hvilket medførte et utal af møder de kommende år. Men der var nok også den fordel ved en større 
kommune, at det blev muligt at udbygge skolen i 1973/74 med faglokaler, skolebibliotek m. m., efter 
at arbejdstilsynet havde underkendt spisekælderens brug som klasselokale.  

Skolebiblioteket blev skilt ud fra folkebiblioteket og fik det store, lyse rum i gavlen, der noget senere 
blev børnehaveklassens, og folkebiblioteket, der efter 1970 blev en filial af Bramming bibliotek, fik til 
huse i et af kælderens nye rum. 

Der var nu elevråd på skolen og nyvalg i klasserne hvert år. Der blev også taget hensyn til elevernes 
forslag og idéer, f.eks. den mælkeordning, der endte med frugtboden. Og det kunne være indretning 
af skolegård og legeplads eller effekter til frikvartersaktiviteter og siden forslag til det, der skulle blive 
emnedage og emneuger. 

Teknikkens indtog i skolen afspejledes 1971 i følgende ønsker i: TV, kopimaskine, tegneepiskop, over-
headprojektor, pladespiller. I 1961 havde vi købt et filmapparat. 

På skolefronten var det mest mærkbare for eleverne nok, at i 1972 indførtes ni års undervisningspligt 
og med enhedsskolen i 1975 sluttede den sidste realskoleklasse.    

  Når jeg siden har læst om forskellige "nye" tiltag på skoler rundt omkring, har jeg tit tænkt, at det 
gjorde vi da for længe siden på Vejrup skole. Således havde et par klasser f. eks. den første bedstefor-
ældredag o. 1970. 

Skole-hjemsamarbejde 

Folkeskolen er forældrenes, fra begyndelsen via skolekommission, siden det lokale skolenævn, der til 
sidst blev til skolebestyrelsen.  

 I 1968 sendte lærerrådet skolekommissionen de første planer til udtalelse om skole-hjemsamarbejde, 
som da formelt set var noget nyt, med forslag om konsultationer, klassemøder, forældremøder, hjem-
mebesøg, skoleblad, skolefest, og man vedtog et par af de 11 forslag, mens de øvrige måtte "henligge 
til senere overvejelse".   

 Det var starten på klasselærermøder og forældresamtaler for alle klassetrin. På dette område skete 
der meget de følgende år. Det blev almindeligt med lærerens hjemmebesøg, og der kom gang i klasse-
møder med forældre. Et par gange årligt blev der siden afholdt forældresamtaler, hvor eleven efter-
hånden også fik lov at deltage. Man dannede klasseforældreråd, der arrangerede klassefester, udflug-
ter m.m.    
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 Vejrup skole skylder rigtig mange aktive forældre TAK for initiativ og medvirken, ikke mindst gennem 
skolenævns- og skolebestyrelsesarbejdet, og vi har gang på gang oplevet, hvor meget det betyder for en 
skole, at dens forældre bakker op om den.  

 Også studiekredse blev forsøgt med mere eller mindre held; bedre tilslutning fik åbent-hus dagene, der 
siden blev til åbent-hus-uger. Samtidig fortsatte de store, fælles forældremøder, når der var noget vig-
tigt i den pædagogiske horisont. 

1980´erne 

Skoleåret startede med, at bh-klassen flyttede fra de tidligere boliger for enden af gymnastiksalen og 
over i den tidligere skoleinspektørbolig. 

  Bh-klassen var frivillig, men stort set alle elever begyndte her. Vi var altid spændte på, hvor mange 
børn, der blev indskrevet til skolestart.. Da der til skoleåret 81/82 kun var indskrevet 12 elever mod 27 i 
1. klasse, gav det ny næring til spekulationer om skolens fremtid, men året efter var tallet på 21. 

I maj 1982 blev den første skolefest med dans afviklet på initiativ af 6. kl. og forældrene. Det skulle si-
den blive en årlig tradition. Musikskolen var for længst blevet et vedhæng til skolen, og den kunne for-
nøje os med indslag ved særlige lejligheder og med en årlig koncert. 

 e mange henvendelser til Folkeskolen om at deltage i netop deres kampagne blev nøje vurderet og en-
ten vraget eller godtaget. "Plant-et træ"- kampagnen fik i 83 det synlige bevis, at 7. klasse plantede en 
avnbøg på plænen foran skolen og således altid kunne kalde netop det træ for deres.  

I skoleåret 83- 84 var jeg bevilget et års orlov til at deltage i et årskursus på lærerhøjskolen i Esbjerg. 
Overskriften var "Skolen i informationssamfundet". Det var 

bare så godt et år, lærerigt og givende med gode lærerkræfter. - Men vi havde for øvrigt i alle årene 
flittigt deltaget i flere af de forskellige udbudte kurser fra lærerhøjskolen - de første mange år for egen 
regning. 

 Den 12. august 1985 kunne skolen fejre sit 25-års jubilæum. Festen blev holdt før sommerferien med 
flere arrangementer for eleverne om dagen og med stor fest for de voksne i telt og stormvejr en lørdag 
aften, hvor 640 deltog. Det var en stor begivenhed og en dejlig aften for os alle. 

1. juni 1986 sagde Vagner Nielsen sit pedeljob op, og Svend Madsen blev ansat. Det har ofte slået mig, 
når jeg kom på andre skoler, at til sammenligning lugtede der ALDRIG af skole på Vejrup skole. Det må 
tilskrives pedellen og hans stab. 

I midten af 80´erne forsøgte vi med modulordning, d.v.s. at de strenge klokketider blev lempet, så vi 
kunne have et længere undervisningsforløb end de 45 minutter. I det hele taget var vi på forkant med 
nye pædagogiske tanker og forsøg, lad mig blot nævne nogle af de emner, som inderligt blev debatteret 
i lærerrådet og siden mere eller mindre realiseret: differentiering, evaluering, værkstedsundervisning, 
drenge/pigeroller, projektorienteret undervisning, samordnet indskoling, demokrati, forsøgsundervis-
ning, E.D.B. i undervisningen, den skotske metode. 

Vi havde en valgfagsordning, hvor 6. og 7. klasse kunne vælge sig ind på et fag for 1 eller ½ år af gangen 
et par timer om ugen. Også her var eleverne dog på banen med forslag. Men ligegyldigt, hvad vi lokkede 
med, var sløjd og skolekøkken det foretrukne. Et andet eksempel på et valgfag med succes var Historisk 
værksted. 

Featuredage - emneuger - projektarbejde. 

I 80´erne kulminerede emnedagene med de mest vellykkede tiltag: Cirkus med åbent arrangement og 
skolefest - og efter elevønske: dyrskuedagen, hvor børnene havde deres kæledyr med. Inden da havde 
vi i mange år arbejdet med forskellige emner eller ting som at udsmykke skolen, legepladsen, hjemme-
lavede spil eller faglige emner bl.a. de påbudte, men ikke skemalagte, som f.eks. færdselslære. 
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Det, der begyndte med tre anderledes dage om året, skulle ende med tre anderledes uger. Nogle foræl-
dre var betænkelige ved, om eleverne nu også lærte det, de skulle, men både læseplaner og fagbøger 
lagde i høj grad op til emneundervisning, og vi søgte at inddække alle fag og færdigheder. Der var emner 

som "Min kommune" -  "Handicap" -  "De små folk (minoriteter)" - "Norden" - "Sundhed" - "Eventyruge" 
- "Læseuge" -"Sjov matematik". I 1988, hvor man landet over mindedes stavnsbåndets ophævelse, faldt 
det naturligt at tage "Fæstebonden" op som emne. Ofte endte det med en lille udstilling eller optræden 
og et forældrearrangement vedrørende emnet  

Det blev nu også lidt af en tradition, at en klasse forberedte et skuespil til skolefesten, eller nogen øve-
de et optrin til et forældremøde eller til juletræsfesten. Det var jo et projekt i sig selv. Men vi manglede 
en scene, og i forbindelse med en mulig ombygning fremkom vi med ønsket om en fast scene. Byrådet 
afslog dette med den begrundelse, at vi jo havde en scene i Vejrup - nemlig på kroen! 

Ud af huset - Gæster på skolen 

Mange elever vil nok mindes ekskursioner, udflugter, hytteture og lejrskoler som nogle af de bedste op-
levelser fra deres skoletid. De skiftende kommuner, Vejrup har været en del af, har lagt forskellige ram-
mer, men engang var det vores frie valg, hvor vi tog hen, selvfølgelig altid begrænset af økonomien. 
Mange steder i vort land er blevet besøgt, og mange stednavne vil klinge lifligt i mindets øren. Nogle få 
år tog hele skolen på stortur det samme sted hen, f. eks. til Århus, men ellers var det ofte med forskel-
ligt indhold, alt efter klassetrin. Fra en sådan stortur til Odense kom nogle af os tilfældigt til at overvære 
optagelserne i Den fynske Landsby til Egon Clausens film: "Min fynske barndom" om Carl Nielsen. 

Også andre ting har sat spor i erindringen, som når alle samledes i gymnastiksalen til en gæsteoptræden 
f.eks. af et orkester, elever fra musikkonservatoriet, et dukketeater, en gøgler eller en kendis som Kim 
Sjøgren. 

At få besøg af en gæstelærer blev ofte benyttet, enten det var en forælder, der kunne fortælle om sit - 
nogen kom og fortalte om "gamle dage" - en konsulent havde et ærinde inden for sit felt, eller andre 
kom med en særlig viden på et givet område. 

1990´erne 

Skolen var ikke upåvirket gennem årene af den politiske debat, men da man i 1990 fra centralt hold 
nedlagde lærerrådene, følte jeg det næsten som et personligt overgreb. Nu skulle de erstattes af et pæ-
dagogisk råd, som reelt ingen indflydelse havde, men kun skulle være vejledende for den skolebestyrel-
se, der afløste skolenævnet. Det skal dog siges, at vi fik et udmærket og tæt samarbejde med den nye 
skolebestyrelse, som var både aktiv og positiv over for skolen. Jeg mindes en fælles pædagogisk lørdag 
under ledelse af Hanne Meyer, Esbjerg, med efterfølgende fokusområder i undervisningen: "Hvad vil 
det sige at være dansk?"  og "Herfra min verden går." 

For øvrigt startede skoleåret 1990/91 efter flere års forberedelser med at indføre Samordnet indskoling 
i kommunen, der betød et tæt samarbejde ml. BH-klassen og 1. og 2. kl.  

 Her betød det, at BH-klassen flyttede ind på skolen, og skolebiblioteket flyttede i kælderen, hvor folke-
biblioteket måtte vige pladsen og flytte over i hallen. 

 I efteråret 92 brugte vi en emneuge (eller featureuge) på at udsmykke skolen og havde hyret kunstne-
ren Johnny Wilslev som inspirator og hjælper. Det vellykkede resultat kan endnu ses både udvendig og 
indvendig på skolen. Stenskulpturen ved indkørslen (stenen foræret af Olsens Paradis) er omkranset af 
småsten, mark sten, som hver elev havde med hjemmefra    

 Året efter prøvede vi noget nyt ved at overlade skolen til en klasse lærerstuderende fra Ribe seminari-
um, mens vi lærere brugte dagene til at lade os inspirere dels af foredrag, dels af besøg på andre skoler, 
hvor der foregik noget særligt. 
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I 94 blev der indkøbt EDB udstyr, der blev placeret i fysiklokalet. Fysik var blevet tilknyttet det nye fag 
natur/teknik ligesom geografi og biologi, men det krævede andre faciliteter, og sløjdsalen gennemgik 
en større forandring for at kunne tilgodese dette behov. I oktober 96 kunne den nye sløjdsal så indvi-
es. 

Den 5. maj 95 mindedes vi Danmarks befrielse i 1945 og havde "Barn i 40´erne" som tema de dage. 
Om aftenen var der sogneaften i gymnastiksalen, og skolen havde ved en klasses hjælp levende lys i 
alle vinduer. Det syn glemmer jeg aldrig.  

I 90´erne var der penge at søge til forsøgsundervisning, og vi beskrev formål og læringsprocesser til et 
stort projekt, der angik alle klasser om "De 10 bud". Det fik vi bevilliget og indledte med et lærermøde 
med Elisabeth Dons Christensen. 

 Herefter blev projektorienteret undervisning en form, vi benyttede i emneugerne. 

Fælles morgensang 

Det var naturligt fra begyndelsen at starte dagen med fælles morgensang og Fadervor. 

Med tiden blev der gjort flere forsøg på aktivere eleverne mere i dette arrangement. Nogle år blev det 
klasserne, der på skift valgte salmer og sange, og til en fornyelse erstattedes salmebogen af "Den dan-
ske sang", så der nu også lød andre toner om morgenen. Flere gange var morgensangen oppe at ven-
de på lærermøder og nævnsmøder, men et endeligt brud med sædvanen kom egentlig med skolebe-
styrelsen i 90´erne. Meningerne her og der var delte, men man enedes om et kompromis, der lød: 
Morgensalme og Fadervor om mandagen, sange de øvrige dage. Helt bevidst om det kulturbærende 
element, der lå i begrebet morgensang, besluttede man at tilføje et kulturelt indslag om onsdagen. 
Det kunne være et musisk indslag eller anden optræden af eleverne, og det kunne være lærerne, der 
på skift fortalte. Det var spændende, både for os og eleverne. Jeg husker bedst mine egne bidrag, da 
jeg f.eks. fortalte om Peter Sabroe og togulykken i Bramming - om Leonora Christine - om konfirmati-
on i Esben-bøgerne - om æblerne Filippa og Ingrid Marie, og hvordan man poder et æbletræ. 

Lederskifte 

Lærere kommer og går, og nogle bliver. Skolens juletræ 1996 blev det sidste for Arne de Place, også 
kaldet lærer Hansen, efter 36½ år som skolens leder. Da han 1½ år før havde markeret sit jubilæum, 
ønskede han ingen festivitas, men 7. klasse ændrede slutningen på deres julespil, kaldte ham op på 
scenen, bad ham knæle og sagde: "I 36 år har du været Vejrup skole en tro væbner. Du har været mo-
dig og tapper. Du har kæmpet for de små skoler og forsvaret børnene og de svage. Vi udnævner dig 
hermed til ridder af Vejrup skoles elefantorden". - Så det blev alligevel en værdig afslutning. 

Den nye skoleinspektør, Niels Peder Regel, tiltrådte d. 17. februar 97 og blev modtaget af elevernes 
flagallé, diverse taler ved samling på gangen, og på elevernes vegne bød 7. klasse ham velkommen. 
Hver havde lavet en minitale. Her er et udpluk: 

- Vi er 132 børn, der byder dig velkommen. Det er os, du nu skal holde styr på. - 

- Der er selvfølgelig også 11 lærere, som du skal passe på, så de ikke bliver væk. -  

- Skolen har en pedel, hvad skulle vi gøre uden ham, så ham skal du være god ved. -  

- Her har vi Danmarks reneste skole, og det kan vi takke rengøringsdamerne og Svend for, og det skal 
du lægge godt mærke til. -  

- Her er mange traditioner, som vi vil håbe, du vil føre videre, bl.a. morgensang, adventskrans, juletræ, 
idrætsdag og meget mere. - 

- Nu er du kommet til kommunens lille perle, og vi håber, du vil passe godt på den, så Vejrup skole altid 
vil bestå. - 
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Alle disse dage, alle disse år, alle disse ansigter, alle disse smil, alle disse sure miner, alle disse debatter, 
al den travlhed. Målet var altid at gøre skolen så god og lærerig  som mulig og give børnene gode ople-
velser. Ikke alt lykkedes. Men meget gjorde. 

   Mit strejftog kan lyde, som om alt har været såre godt, og det var det selvfølgelig ikke. Jeg kan se, at 
jeg en gang i min dagbog skrev: "Jeg er ved at få pip af min 7. klasse". (Jeg siger ikke hvilket år). Og sik-
kert er det, at andre også ind imellem har været ved at få pip - af en lærer - af en kammerat - af en kol-
lega. Ja, sådan er det at være menneske mellem mennesker. Men det har været livgivende at færdes 
mellem så mange børn og voksne. 

   Jeg vil slutte dette tilbageblik med at citere, hvad en gammel elev udtalte ved en elevsammenkomst 
en gang i 90´erne: "Vejrup skole har sjæl". Bedre kunne det vel ikke siges. 

 

Skoleåret 2002-03 var det sidste i mit lærerliv, der startede i Kværndrup i 1957. Jeg tror, de fire årtier 
på mange måder var de bedste i landsbyskolens historie. Med endnu en kommunalreform i 2007 og en 
skolereform i 2013 er meget ændret, også for Vejrup skoles vedkommende. Nå, nej, nu hedder den jo 
ikke Vejrup skole mere. De nye skolenavne i storkommunen oplever jeg som en hån mod den skolekul-
tur, hver enkelt skole gennem så mange år har skabt i samklang med lokalområdet.  

Men den ensretning og med ændringen af lærerrollen generelt må jeg erkende, at der ville jeg ikke pas-
se ind. Min skoletid var en anden, og den passede til mig. Den vil jeg med glæde tænke tilbage på - i et 
lønligt håb for Vejrup skoles fremtid. 

Ingrid Jensen 
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 Tanker om skolelivet omkring årtusindskiftet og frem til skolen blev en del af Fortunaskolen  

Af Bodil Kjær Sørensen og Lene Thorø Uhd  

Op til årtusindskiftet skete der mange ting i samfundet, og det kunne i den grad også mærkes i sko-

leverdenen. Der var indført en ny folkeskolelov i 1993, men den var ikke fuldt implementeret og for 

at sætte ekstra skub i skoleudviklingen gik Undervisningsministeriet, Kommunernes landsforening 

og Danmarks Lærerforening sammen om et stort udviklingsprojekt kaldet  F 2000. Det var 8 fokus-

punkter inden for følgende områder: ”kvalitet og udvikling”, ”udfordringer for den enkelte elev”, 

”kundskaber og færdigheder”, ”undervisningsmidler og skolebygninger”, ”en god start- det fælles 

grundlag”, ”forældre og skole”, ”ledelse, udfordring og ansvar”, ”målrettet anvendelse af ressour-

cerne”.  

Da der ikke kunne arbejdes med alle punkter på en gang, blev der meldt nogle områder ud fra kom-

munen, og derudover skulle skolens leder Niels Peder Regel sammen med personalet udvælge i 

hvilken rækkefølge, der lokalt skulle arbejdes med de enkelte indsatsområder.  

Der blev afholdt et utal af møder såvel internt som med konsulenter udefra, ligesom der skulle del-

tages i mange kurser. Der udkom et hav af litteratur med forskning, viden og ideer, som skulle dan-

ne grundlag for arbejdet med de enkelte fokusområder.  

Skolebestyrelsen og lærerne var samlet flere gange i processen for at lave visioner og værdiord for 

skolen. 

Et af de første områder, der blev taget fat på, var teamsamarbejdet mellem lærerne, men også ord 

og begreber som målcirkler, evaluering, projektarbejde, elevsamtaler mv, vandt hurtigt indpas og 

blev en del af dagligdagen på skolen.  Der blev arbejdet med de mange intelligenser og læringsstile 

med inspiration fra den amerikanske psykolog Howard Gardner, og vi havde kurser med Svend Erik 

Schmidt fra Vorbasse Skole, der var en af de førende i Danmark på området.  

Også i andre lande var der gang i skoleudvikling, og i en jævn strøm skulle vi gøre, som de gjorde på 

New Zealand, Finland, Canada mv. Der blev også mere fokus på forskellige samarbejdsformer, og 

her kom begrebet coopertive learning ind bl.a. med walk and talk, quiz og byt m.m.m. Der blev sat 

rigtig mange skibe i søen, men desværre var der ikke samme fokus på, hvor de landede, og om de 

overhovedet kom i land.  

Det var dog også en meget spændende tid at være lærer, hvor der skete rigtig mange nye tiltag, 

som på mange måder forandrede såvel lærernes forberedelse som undervisningen for eleverne.  

Dokumentation for elever, forældre, ledelse og op i systemet: 

I forbindelse Pisaundersøgelserne og punktet kundskaber og færdigheder blev der ekstra opmærk-

somhed på læsning og skrivning. Der skulle uddannes læsevejledere, og Bodil Kjær Sørensen blev 

den første på Vejrup Skole, der fik uddannelsen. Der blev sat læsekampagner i værk, der skulle ta-

ges læse- og staveprøver, og børnene skulle nu begynde at skrive børnestavning allerede fra 0 klas-

se. Der blev større og større krav om dokumentation. Som på alle andre af landets skoler blev der 

også på Vejrup Skole fra 2006 indført krav om, at der skulle laves nationale test i læsning og i mate-

matik  på visse årgange.  
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 Det er et emne, der har fyldt rigtig meget op gennem årene for såvel elever, lærere og forældre, 

men også i det politiske system har fordele og ikke mindst ulemper ved afholdelsen af disse prøver 

været et stort diskussionsemne.  

I alle klasser blev der holdt to årlige skole/hjem samtaler, en i efteråret og en i foråret. Forud for 

samtalerne var der lærer/ elev samtaler, hvor elevens faglige og sociale standpunkt blev drøftet. For-

ældrene til elever i 1 klasse blev tilbudt et besøg i hjemmet af klasselærer og matematiklærer eller 

en samtale på skolen. Disse besøg var meget givende for alle parter, og en god start på et mangeårigt 

samarbejde. En del af dokumentationen til skole/hjem samtalerne blev i form af samtaleark, som 

blev tilpasset 1.og 2.klasse, 3.og 4. klasse og 5. og 6. klasse. De indeholdt de enkelte læreres udtalel-

ser om eleven såvel fagligt som socialt. Elevens læse- stave- og matematikprøver, sociale færdighe-

der og nationale test samt den daglige indsats i timerne dannede grundlag for vurderingen af eleven. 

Forældrene fik samtalearket og udfyldte det sammen med eleven, og samtalen kunne så tage ud-

gangspunkt i dette, som var kendt af alle parter. I fællesskab blev der sat nye mål for eleven frem til 

næste samtale. På nogle klassetrin blev der afholdt en samtalecafe, hvor eleven havde valgt eksem-

pler fra den daglige undervisning udfra elevens portfolie. Det kunne være skriftlige opgaver fra dansk 

eller matematik, som viste hvad der havde været let/svært/spændendende/udviklende. En udvalgt 

bog der viste hvor eleven var i sin læseudvikling, eller matematikopgaver,  der viste elevens udvikling 

indenfor det fag. Den enkelte elevs faglige prøveresultater blev fremlagt og drøftet gennem en sam-

tale med skolens leder og den enkelte klasselærer i forbindelse med skole/hjem samtalen. Herved 

blev der også kigget på dokumentation i forhold til faglige/sociale vanskeligheder, yderligere testning 

og eventuelt kontakt til skolepsykolog, talepædagog, ergoterapeut, fysioterapeut eller sundhedsple-

jerske.  

Medier 

Op mod årtusindskiftet var der også fokus på brugen af IT. Alle lærere skulle gennemgå et forløb, der 

skulle munde ud i erhvervelse af et pædagogisk IT- kørekort. Der blev knoklet, svedt, grinet og grædt, 

afleveret opgaver og eksamen, men ved fælles hjælp bestod alle og var klar til at arbejde videre på 

med de nye arbejdsredskaber.  Med Niels Peder Regel som leder var der styr på økonomien, og der 

blev indrettet EDB lokale med stationære PC-er, og som et af de første steder i kommunen blev der 

indkøbt bærbare PC er til lærerne og pædagoger. Vi fik dem udleveret i nogle kæmpestore og tunge 

rygsække, så PC-erne uskadt kunne transporteres mellem skolen og til forberedelsespladsen der-

hjemme. Det varede nu ikke længe inden taskerne stod på magasinet, og personalet havde fundet ud 

af lettere løsninger på transportproblemet. 

For at eleverne kunne lære at bruge diverse medier blev der i tidens løb købt masser af kameraer, 

videokamera, VADO optager mm, og snart blev der også investeret i klassesæt af bærbare compute-

re, som blev placeret på transportable computervogne, så de var lette at tage med ind i klasserne. 

I takt med mobiltelefonerne blev udviklet, blev det også et redskab, der kunne anvendes, men for at 

eleverne skulle være fysisk sammen og ikke kun via medierne, blev der formuleret et princip i skole-

bestyrelsen om, at mobiltelefonerne skulle være slukket i skoletiden medmindre, de skulle bruges i 

undervisningen. I disse år gik man fra at bruge VHS til CD til DVD og USB, og da der kom smart boards 

på markedet, var Niels Peder Regel hurtig til at sørge for, der blev installeret sådanne i alle klassevæ-

relser, ligesom der blev indkøbt klassesæt af I pads, så de også kunne anvendes i undervisningen.  
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At skolen var så fremsynet og veludrustet på mange fronter, vakte stor beundring fra besøgende og 

ikke mindst kommunens andre skoler og lærere, og var et tydeligt bevis på, at den lille skole på lan-

det i høj grad kunne følge med i moderne undervisningsmetoder.    

Lejrture, hytteture, forældrearrangementer, forældrerådsarrangementer: 

Der kom øget fokus på såvel den enkelte elev som klassens trivsel og sociale færdigheder, ikke bare 

indenfor skolens rammer, men også ved aktiviteter udenfor skolen. Eleverne prøvede overnatning på 

skolen med fælles madlavning og aktiviteter. De enkelte klasser kom på hytteture med en eller to 

overnatninger i Kratskellet, Marbæk, Terp spejdercenter eller på Fanø. I skolens ældste klasse var der 

et længere lejrskoleophold med fire overnatninger. Udover historiske, kulturelle eller forskellige na-

turoplevelser, var der fokus på at styrke og videreudvikle den enkelte elevs og klassens sociale fær-

digheder.  

I alle klasser havde forældregruppen valgt et klasseforældreråd bestående af fire forældre. De arran-

gerede to til tre årlige arrangementer for eleverne, søskende og forældre som regel en eftermiddag 

eller aften. Nogle gange foregik det på skolen, andre gange fulgtes vi ad til en naturoplevelse, i bio-

grafen, svømmehallen eller til en koncert. Der var der ofte planlagt en fælles aften i forbindelse med 

en af højtiderne, hvor vi spiste sammen. De voksne mødtes også nogle gange til ex et foredrag på 

skolen, omkring et emne med relevans til børn og skolegang. Disse aftener var arrangeret af klassens 

lærere eller af hele skolen.  

Noget af det vi også tænker tilbage på med stor glæde er bedsteforældredag, åbent hus, og skolefest 

med aktiviteter og udstillinger i klasserne. 

Ombygning: 

I takt med nye undervisningsformer blev der brug for mere plads på skolen, og en aktiv og fremsynet 

skolebestyrelse gik i forhandlinger med Bramming Kommune, og med kulturudvalgsformand Finn 

Lambæk i spidsen kom der en aftale i stand. Der kunne ikke bevilliges penge til mursten, da nogle po-

litikere var usikre på, hvordan den kommende skolestruktur ville blive i forbindelse med kommune-

sammenlægningen, men der blev bevilliget 3,5 mil. til renovering af skolen, så i 2007 begyndte den 

spændende proces.  

Gymnastiksalen blev nedlagt og al idræt flyttet til hallen. Det var en stor fordel for hallen, der dermed 

sikrede sig en fast årlig lejeindtægt, men også en fordel for skolen, idet der derved blev frigjort kva-

dratmeter.  

Hvor der før havde været gymnastiksal, blev der nu lavet en repos med et lækkert område til gruppe-

arbejde med runde borde og kontorstole i flotte farver – senere kaldt Cafeen - der blev indrettet nyt 

pædagogisk værksted og et grupperum til brug for såvel elever som til diverse møder. Desuden blev 

der indrettet et rigtig dejligt skolebibliotek i underetagen, ligesom der blev plads til et grupperum og 

et magasin til materialer. Vi var begge så heldige at få lov at være med til at indrette det nye biblio-

tek, så vi var rundt og se forskellige biblioteker og suge gode ideer til os, så vi kunne få indrettet et 

fantastisk og moderne skolebibliotek, hvor vi hver især nød at have en del af vores arbejdsdage frem-

over. I kælderen blev der ved samme lejlighed indrettet et stort grupperum, hvor der tidligere havde 

været bibliotek. Et dejligt sted, der havde mange anvendelsesmuligheder såvel i dagligdagen som til   
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diverse møder og kurser. Der blev også lavet kontor til servicelederen, nye toiletter og et depotrum 

til servicelederens ting. Også personalerummet (lærerværelset) blev  renoveret med  ny indretning, 

nye møbler og nyt inventar, så det var et dejligt sted at samles, når madpakkerne skulle fortæres.  

Der blev indkøbt nye møbler til kælderen, så det var et hyggeligt sted for eleverne at opholde sig i 

såvel i undervisningssituationer, som i de frikvarterer, de havde lov at være indenfor. For at gøre 

skolen handicapvenlig blev der etableret en elevator fra kælder til 1. sal Endelig blev hovedindgan-

gen flyttet fra skolegården til foran skolen, og der blev lavet en rampe, så man også kunne komme 

ind på skolen med kørestol.  

Til slut var alle skolens elever involveret i at udsmykke skolen med flotte farverige billeder med Bir-

gitte Manniche som tovholder.  

Skolens lokaler er sidenhen blevet renoveret løbende, så alt den dag i dag fremstår særdeles vel-

holdt og indbydende.  

Det sociale, legepatrulje: 

Alle klasser lavede sammen med klasselæreren "klassens regler". Det var de regler, som den enkelte 

klasses elever og lærere blev enige om skulle gælde for netop deres klasse og dermed for den enkel-

te elev. Reglerne skulle følges i såvel timerne som i frikvartererne. 

Med øget fokus på det sociale blev der i samarbejde med elevrådet oprettet legepatruljer. Det var 

en lille gruppe af de ældste elever, der blev sendt på legepatruljekursus, og derefter sammen med 

en lærer skulle tilrettelægge legeaktiviteter i skolegården for de yngste elever.  

Udover disse aktiviteter planlagde elevrådet sammen med en lærer en fordeling af boldbaner og le-

geredskaber, så alle klasser blev tilgodeset i frikvartererne. I perioder kunne eleverne også benytte 

klasserne og kælderen til indendørsaktiviteter. De enkelte klasser kunne planlægge, at der i deres 

lokale kunne være områder til at spille, tegne, læse, løse opgaver, høre musik. Edb-lokalet kunne på 

bestemte tidspunkter være åbent og benyttes til spil, opgaver eller læsning. 

Skolebiblioteket: 

Noget af det, vi også ser tilbage på med glæde, var tiden på skolebiblioteket. Hver uge skulle der kø-

bes nye materialer ind, og i Bramming Kommune blev der holdt fælles bogvalgsmøder, hvor bibliote-

karerne fra de enkelte skoler ud fra ugens lektørudtalelser og et udvalg af fysiske materialer præsen-

terede de nye ting for hinanden og foretog indkøb derudfra. Disse møder gav et fantastisk netværk 

mellem skolernes bibliotekarer, da der blev udvekslet rigtig megen viden, ligesom der var rige mulig-

heder for at låne materialer hos hinanden til gavn for både store og små skoler. Hver uge kom der 

således nye materialer til skolen, som blev præsenteret for eleverne og personalet. Disse bogvalgs-

møder kom desværre ikke med ind i den nye storkommune, og de enkelte skoler måtte herefter selv 

finde ud af, hvilke materialer der skulle anskaffes.  

Et andet sted, vi bl.a. hentede inspiration, var på årets bogmesse, der fandt sted i Århus. De første år 

var der fælles transport for områdets skolebibliotekarer, men senere var det op til den enkelte skole 

at komme til bogmesse. Hvert år så vi meget frem til den dag, hvor der altid var mange inspirerende 

foredrag og rigtig mange stande med skolematerialer, hvor der kunne gøres favorable indkøb. 
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 Så her blev virkelig slæbt ting og sager hjem af bøger, brochurer, plakater mm, og vi nød efterfølgende 

at gå det hele igennem og pynte op med de nye ting eller fortælle kollegerne om, de spændende ting 

vi var blevet præsenteret for.   

I forbindelse med flytningen af skolebiblioteket fik vi mulighed for at sætte ekstra fokus på at inddele 

letlæsningsbøgerne efter sværhedsgrad, således det var let for de yngste elever at finde en bog, der 

passede til netop det niveau, de nu kunne læse en bog på. De letteste bøger blev mærket med såkaldt 

let-tal, og derefter skulle de lede efter lix-tal. Ud fra skolens størrelse havde vi utrolig mange bøger til 

den første læsning, så det var et kæmpearbejde at komme igennem, men så meget større var glæden 

ved at se børnene stråle over altid at være i stand til at finde de rigtige bøger og dermed at være med 

til at gøre dem til gode læsere. I det hele taget var det altid en fornøjelse at arbejde på skolebiblioteket 

og at se børnenes glæde, når det var lykkedes at få dem til at blive opslugt af en bog.  

Ændringer i 2007: 

I 2007 måtte vi indse at kampen om 7. klasserne var tabt, og at eleverne fremover skulle starte i Gør-

ding efter 6. klasse. I overbygningen skulle der være flere tilbud om valgfag, og det kunne man ikke op-

fylde med kun en enkelt klasse på hver årgang. Desuden mente man, at det var bedst at have sammen-

hængende forløb for de fag, der skulle starte i 7. klasse, det var f.eks. tysk, fysik, biologi og geografi. 

Med flytningen blev fysiklokalet overflødigt på Vejrup Skole, men det gav så muligheden for at indrette 

et godt lokale til natur / teknik.  

2007 var også året, hvor der blev dannet nye storkommuner og her blev Bramming Kommune slået 

sammen med Ribe og Esbjerg kommuner. Mange var meget spændte på, hvad det ville betyde for vo-

res lille skole, der på mange måder stort set havde været selvstyrende / selvkørende ind til nu. Der 

blev især på ledelsesplan afholdt et utal af møder for at synkronisere de tre skolevæsenet både i tiden 

op til sammenlægningen, men også derefter. Der kom en helt anden styring på mange ting, men der 

fulgte også fordele med. For eksempel fik skolen nu adgang til bruge en stor velfungerende skoletjene-

ste, ligesom det blev muligt at trække på det store korps af konsulenter, der var ansat i den nye stor-

kommune.   

Afrundende bemærkninger 

Vores oplevelser af et skoleliv på Vejrup Skole hænger i høj grad sammen med den lille skoles kvalite-

ter i form af nærhed i forhold til forældre, elever, kolleger og andre samarbejdspartnere. Der kunne 

hurtigt laves aftaler om besøg på virksomheder, gårdbesøg, eller til andre ture. Folk i nærmiljøet var 

altid åbne for besøg og man var yderst velkommen med skolebørn. Det samme gjaldt ex samarbejdet 

med Vejrup Idrætsforening.  

Vi har begge haft et langt skoleliv i Vejrup, men alle år har der været gode muligheder for at forny sig 

og skabe udvikling dels gennem korte og længere kurser, videreuddannelse, internatophold og fore-

drag.  

Klasselærerfunktionen fra 1. til 7. klasse har vi begge i høj grad oplevet som noget af det bedste ved at 

være lærer. Man fik et tæt forhold til den enkelte elev og deres familier - nogle gange følte vi næsten 

at børnene var vores egne. Vi har mærket en høj grad af tillid og opbakning fra såvel elever som foræl-

dre.  
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Gennem så mange års skoleliv har der naturligvis været mange forandringer undervejs, men der er 

ingen tvivl om, at det er efter årtusindskiftet, de største ændringer har fundet sted. Vi oplevede helt 

klart, at det var en spændende og udfordrende tid at være lærer i . Nye undervisnings - og samværs-

former skulle implementeres, så man tog det bedste af det gamle sammen med de nye tiltag, så ele-

verne udviklede sig og blev så dygtige som muligt både fagligt som socialt.  

Da Vejrup Skole blev indviet i 1960, blev der grundlagt en række traditioner, som vi gennem årerne 

med stor glæde har været en del af. Der har hver morgen været fælles morgensang på gangen, i de-

cember måned krydret med traditioner omkring adventskransen. Derudover juleafslutning, sommer-

ferieafslutning, skolefest med flere. Alle disse traditioner, der naturligvis på nogle områder har æn-

dret sig i takt med tiden, har altid nydt stor opbakning blandt befolkningen i Vejrup. Vi oplever det 

som meget værdifuldt og en del af den lille skoles kvaliteter, at man har bibeholdt disse traditioner 

tilpasset den aktuelle tid trods skiftende vinde i skoleverdenen og samfundet i øvrigt.  

Vi synes begge, vi har haft et helt fantastisk arbejdsliv på Vejrup Skole -  et sted med højt til loftet, go-

de rammer for arbejdet, dejlige børn, gode forældre, kolleger og ledelse og vil altid tænke tilbage på 

Vejrup Skole med stor glæde.  

Lene Thorø Uhd, som kommer fra Stenderup, 7200 Grindsted, er uddannet lærer fra Esbjerg Seminari-

um 1977. Lene var ansat ved Vejrup Skole 1977 - 2016. 

Bodil Kjær Sørensen, som kommer fra  Hvidbjerg 7080 Børkop, er uddannet lærer fra Jelling Seminari-

um 1974. Bodil var ansat ved Vejrup Skole 1974- 2012. 
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Erindringsbilleder Vejrup skole 1997-2015 af Niels Peder Regel 

I årene 1997 til 2015 havde jeg fornøjelsen at være skoleleder på Vejrup skole. I forbindelse med sko-

lens 60 års jubilæum har lokalarkivet bedt mig skrive lidt om hændelser gennem årene. Jeg har kaldt 

dette indlæg for erindringsbilleder, idet det ikke er en kronologisk historisk gennemgang af hændelser 

omkring skolen. Jeg har valgt at se på de strukturændringer og fysiske forandringer, som skolen gen-

nemgik i disse år. Der foregik i perioden selvfølgelig også pædagogisk udviklingsarbejde og en skole-

hverdag, hvor et dygtigt og engageret personale skabte gode oplevelser og indlæringsmuligheder for 

skolens elever bl.a. med spændende tema- og emneuger – det handler denne fortælling dog ikke om. 

Da skolenævnene blev afløst af skolebestyrelser i 1990, var jeg blevet valgt som forældrerepræsen-

tant. Så da jeg blev ansat som skoleleder i 1997, havde jeg deltaget i skolebestyrelsesarbejdet på sko-

len i 7 år.  

Efter forældreinitiativ og forarbejde i en børnehavegruppe blev oprettelse af en børnehave i starten af 

90érne i Vejrup en vigtig opgave, som skolen og skolebestyrelsen også blev involveret i. Skolefritids-

ordningen ”Myretuen” - som var blevet oprettet et par år tidligere i den gamle førstelærerbolig – ville 

byrådet nu have flyttet over på skolen for at give plads til en ny børnehave. Da der blandt forældrene 

var modstand mod flytning af SFO, blev der bygget børnehave sammen med SFOen. Da kommunen 

kun havde bevilget 325.000 til bygning af en ny børnehave, så der blev i 1993 kun råd til en skrabet 

tilbygning i præfabrikerede elementer, som siden fik øgenavnet ”Hønsehuset”. Bygningen stod i 12 år 

og forsvandt, da børnehaven ”Snurretoppen” i 2005 fik helt nye lokaler. 

Ved overgangen til skolebestyrelser i 1990 var der også indført mødediæter for de folkevalgte. Efter 

aftale i skolebestyrelsen afleverede de folkevalgte 20 kr. for hvert møde. Efter en 4-årig periode var 

der samlet et beløb, som første gang i 1994 blev brugt til et nyt akvarium. I 1998 kunne man ved skole-

årets afslutning foran skolen afsløre et kunstværk i sten kaldet ”Ballast”. Denne skulptur blev også fi-

nansieret af midler fra skolebestyrelsen. I 1999 blev den øverste opslåede bog i stenskulpturen dog 

stjålet, og der måtte så en ny bog til, så skulpturen igen kunne indvies ved skolens 40 års jubilæum i 

2000. Da diæterne senere forsvandt i en sparerunde, stoppede også indsamlingen i skolebestyrelsen af 

midler til skolens forskønnelse. 

Ved OK 97 blev der i lønaftalen indført en bestemmelse om, at der ved skoler med et antal lære-

re svarende til mindst 9 fuldtidsansatte skulle oprettes en stilling som viceskoleinspektør Samtidig var 

der ikke længere pligt til at udpege en lærer til souscheffunktionen. Lene Thorø, som indtil da havde 

været souschef, søgte stillingen og blev ansat fra starten af skoleåret 97/98. Timetallet til ledelse på 

skolen var samlet set til en fuldtidsstilling. Skolelederen med 2/3 stilling til ledelse og viceinspektør 

med 1/3 til ledelse. Det betød for både skoleinspektør og viceinspektør, at de skulle skulle løse andre 

opgaver på skolen end ledelse – dvs. undervisning. Sjældent en god kombination for kurser, møder, 

konferencer etc. gav ofte aflysning af ledernes undervisning. Det gav især dårlige vilkår for viceinspek-

tøren. Efter kommunesammenlægningen spidsede tingene til og i 2009 valgte Lene Thorø da at fratræ-

de sin stilling og blive lærer igen. Stillingen som viceinspektør blev ikke genopslået, idet bestemmelsen 

fra OK 97 var borte, og stillingen skulle nedlægges, når den ikke længere var besat. 
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Forholdene i den kombinerede børnehave og SFO var her i slutningen af 90erne blevet for trange. 

Tidligere kommunale prognoser om højst godt 20 børnehavebørn viste sig ikke at holde stik. SFO en 

var blevet flyttet til de tømte lejligheder for enden af skolens gymnastiksal, men også her var forhol-

dene for simple.  De gamle lejligheder var ikke optimale for skolefritidsordningen bl.a. var toiletfor-

holdene kritisable. Så derfor besluttede kommunen at bygge ny SFO i 2001. Bygningen kom til at lig-

ge i forlængelse af gymnastiksalen og var et kvalitetsbyggeri. Skjult ventilation i saxspær og fuldmu-

ret med facadesten indvendig og flydende gulve gav super lokaler til ”Myretuen”. 

Op mod årtusindskiftet blev der indført børnecentre på Bramming kommunes 3 mindste skoler. Da-

rum skole have kørt forsøg siden 1994 og nu skulle Hunderup og Vejrup også være med. Konstruktio-

nen indførte en børnecenterbestyrelse, som bestod af skolebestyrelsen og børnehavens bestyrelse i 

fællesskab. Ligeledes blev der afholdt fællesmøder for det pædagogiske personale. Skolelederen blev 

børnecenterleder og var formelt leder af både børnehave, skole og SFO. Det var en konstruktion, 

som især BUPL var imod, idet de ikke ønskede en skoleleder som øverste chef for en børnehave. Så i 

2005 blev konstruktionen lagt ned igen i Hunderup og Vejrup. Darum ændrede dog de lokale ved-

tægter, så man kunne fortsætte samarbejdet.  

Frem til da havde børnehaven og Vejrup skolens SFO haft fælles ledelse. Da man så opgraderede bør-

nehavens ledelsestid, var der ikke plads til samtidig ledelse af SFOen. Så overgik ledelsen direkte til 

skolelederen – dog sådan, at en pædagog skulle have 4 ugentlige administrationstimer for at lave 

arbejdsplaner, styre ind- og udmeldinger etc. 

I 2005 havde kommunen sat et arbejde i gang omkring helhedsskolen. Da mange børn gik i SFO kun-

ne de kommunale resurser hertil måske anvendes til en forlænget skoledag for alle elever fra 8 til 14. 

Når så samtidig en del af lektionerne fik et særligt indhold omkring bl.a. motorik og social træning, 

ville pædagogerne kunne løse opgaver ind i skolen. Helhedsskolen fortsatte efter kommunesammen-

lægningen helt frem til 2013. 

Obligatorisk børnehaveklasse blev indført i 2009. Vejrup skole havde dog haft børnehaveklasse læn-

ge inden som tilbud før skolestart. Efter en årrække bl.a. i en lejlighed for enden af skolen mod vest 

og i den gamle førstelærerbolig flyttede de ind på klassegangen mod syd. Her havde ellers skolebibli-

oteket plads. Men da folkebiblioteket i kælderen var flyttet over i Fritidscenteret blev skolebibliote-

ket flyttet til dette lokale. Således fik børnehaveklassen skolens største lokale med egen indgang, toi-

letter og depot.  

I 2006 blev den faseopdelte skole indført. Fra at have været en enhedsskole fra 1.-7. klasse, blev sko-

len nu faseopdelt i 3 faser: 1.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse, og der skulle være mulighed for 

holddeling. Man ønskede, at lærerne specialiserede sig til én fase – indskoling, mellemtrin eller ud-

skoling. Det gav straks anledning til diskussion om 7. klassernes placering på enten den lokale skole 

eller på overbygningsskolerne. Det handlede bl.a. om lærerskift inde i fasen og om den lokale skole 

havde de faguddannede lærerkræfter til bl.a. tysk og fysik.I Bramming kommune holdt børne og kul-

turudvalget møder i Darum og Vejrup med forældrene. Stemningen hos forældrene var klart imod en 

flytning af 7. klasserne. Byrådet forsøgte derfor at imødegå modstanden ved at vedtage at flytningen 

kun kunne ske, når den lokale skolebestyrelse ønskede det. 
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 Så kom kommunesammenlægningen og ligeledes en høring af en ny børne og unge politik i den nye 

kommune, og så blev det vedtaget at eleverne fra 7. klasse i Vejrup fra august 2008 skulle starte i Gør-

ding. 

Samarbejdet mellem skole og børnehave i Børnecenteret og ønsket om nye lokaler til børnehaven, et 

nyt folkebibliotek og samlede personalefaciliteter til børnehave og skole fik kommunen til i starten af 

00erne at iværksætte en proces med nye samlede lokaler placeret på græsplænen foran skolen. En arki-

tekt tegnede og et svimlende beløb på 11 millioner kunne realisere alle ønsker om moderne lokaler til 

alle med lys og plads.  

Desværre skumpede økonomien, og da man så i 2005 byggede ny børnehave, hvor den gamle førstelæ-

rerbolig lå, og folkebiblioteket kunne forblive i hallen, blev projektet lagt ned. Skolen havde dog fortsat 

pladsmangel. Der manglede bl.a. grupperum, og skolen var ikke handicapvenlig. Det gav anledning til et 

møde på rådhuset i Bramming med udvalgsformand Finn Lambek, skolebestyrelsesformand Henning 

Frederiksen og jeg som skoleleder.  

”I får ingen mursten” var meldingen fra udvalgsformanden. Tilbygning til skolen var dermed helt lagt 

ned. Men heldigvis havde han et godt forslag med. Et projekt med ombygning af gymnastiksalen i 2 eta-

ger med nyt bibliotek, grupperum, cafeområde, handicapelevator og ny hovedindgang fra øst, og så 

skulle al idrætsundervisning flyttes til Fritidscenteret. Det lød jo som en win-win situation.  

Så kom kommunesammenlægningen. Ombygningen, som endnu ikke var sat i gang, blev genstand for 

debat i sammenlægningsudvalget. Det kunne jo være, at man skulle se på skolestrukturen i den nye 

kommune. Så skulle der jo ikke bruges de 3,5 millioner kr., som ombygningen ville koste, hvis nu skolen 

skulle lukke. 

”Det har vi lovet borgerne i Vejrup, og vi har finansieringen med” var meldingen fra byrådspolitikerne 

fra Bramming. Og så blev det sådan. Ombygningen startede i 2007. Undervejs i byggeprocessen var 

budgettet stramt, og planen var at beholde de gamle gule murstensvægge i gymnastiksalen. Skolebe-

styrelsen var af en anden mening og besluttede at ville finansiere vandskuring og hvidmaling af vægge-

ne af skolens eget budget. Da byggeriet var færdigt, havde kommunens bygningsansvarlige dog fundet 

pengene til at dække både vandskuring og maling.  

Da biblioteket nu kunne flytte til nye lokaler, blev lokalet i kælderen mod syd ledigt. Ved at kalde det et 

matematikværksted kunne der søges en statslig pulje, og skolen fik så halvdelen til renovering og op-

sætning af skolens første Smartboard – en interaktiv tavle med projektor. 

I 2010 kunne skolen så holde sit 50 års jubilæum. Jubilæet blev fejret med bl.a. en fest for gamle elever 

i Fritidscenteret, hvor idrætsforeningen var teknisk arrangør, og udgivelse af et jubilæumsskrift i samar-

bejde med det lokale arkiv.  

Der var efter kommunesammenlægningen stadig fokus på de små skoler for at strømline driften rent 

økonomisk. Således lukkede man bl.a. Hunderup og Vester Nebel skoler. Vejrup skole har et par gange 

siden været genstand for lukningsplaner, men heldigvis har lokal opbakning og modstand mod lukning 

gjort indtryk på politikerne, så skolen består. 
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I 2015 besluttede man at danne storskoler med filialer, og Vejrup skole blev en del af Fortunaskolen, 

og samtidig i forbindelse med en større lederrokade blev jeg 1. april 2015 imod mit eget ønske sendt 

til Ribe for at være administrativ leder af Vadehavsskolen, og jeg måtte sige farvel til en fantastisk 

arbejdsplads.  

Tusind tak til forældre, personale og elever for en dejlig tid som skoleleder på Vejrup skole! 

Niels Peder Regel, august 2020. 

Indtryk fra 50 års jubilæumsfesten i Vejrup Endrup Fritidscenter, 2010. 
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Bevar Vejrup Skole  af Marika Wejbinga 

I 2015 og igen i 2018 var Vejrup skole med på listen af spareforslag af Esbjerg Kommune.  

Selvfølgelig kom hele byen i oprør da vi hørte dette.  

Der blev formet et udvalg der skulle koordinere hvad der skulle gøres for at bevare vores gode sko-

le.  

Begge gange blev der lavet en invitation til alle medlemmer af Esbjergs byråd til at komme og se vo-

res skønne by og alle dens velfungerende aktiviteter.  

I to timer blev de kørt rundt og kunne de se alt det gode Vejrup har at byde på: bl.a. vores køb-

mandsbutik, landsbyparken, de nye huse der bliver bygget på den nye udstykning, vores flotte skole 

og ungdomsklubben  

Hver gang bakkede alle Vejrups firmaer op, ved at stille på hallens parkeringsplads med deres firma-

biler, traktorer og lastbiler. I både skolen og hallen og var der liv og blev der vist rundt.  

Mange af byens foreninger var repræsenteret, bl.a. idræt, indoor cycling, ballet, Vejrup Sognearkiv, 

Vejrup skytteforening, Vejrup Borgerforening, Flittige hænder, de Madglade mænd og VAKS.  

Multisalen var pyntet op til fest, ungdomsklubben holdt åben, der blev holdt en tale til politikerne 

og afslutningsvis sang vi Vejrup sangen med alle dem der mødte op. I 2018 lavede vi også en flot 

film om Vejrup. 

 

En masse borgere fra Vejrup var mødt op i skolegården og dannede ordet ”Vejrup” som så blev filmet af en drone. Fil-

men blev sendt til samtlige af byrådets politikere. 
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 Indtryk fra ”Bevar Vejrup Skole” den 6. sept., 2015. 
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Støtteforeningen VAKS af Jane Herman Tang 

Vejrup har altid været en landsby med et stort engagement, megen velvilje og ønske om at hjælpe 

hinanden, men fællesskabsfølelsen og tilknytningen til lokalmiljøet kommer ikke så naturligt som 

tidligere, da folk i dag har mulighed for at arbejde, dyrke fritidsaktiviteter, handle m.m. mange andre 

steder end lokalt.  

Foreningen "VAKS – det aktive fællesskab i Vejrup." blev stiftet 27. februar 2017 af en gruppe lokale 

borgere. Foreningens formål er overordnet at bidrage til alle føler sig som en del af fællesskabet i 

Vejrup på tværs af generationer. 

Der er særligt fokus på at skabe nærhed og samhørighed for børn og unge i børnehaven, skolen, 

SFO, fritidsklubben og foreningslivet. Skole, SFO, klub og børnehave er blevet afdelinger og er ikke 

længere selvstændige enheder. Det kræver derfor en ekstra indsats at bibeholde skolen og instituti-

onerne integreret i landsbymiljøet, hvor nærhed, tryghed og samhørighed er kerneværdier. VAKS 

ønsker at børn og unge oplever disse værdier som toneangivende i deres dagligdag. Derfor har 

støtteforeningen ekstra fokus på børn og unge i arbejdet for udvikling af fællesskabet i Vejrup. 

VAKS samarbejder om lokale interesser med byens foreninger og har fået stor opbakning fra de lo-

kale borgere. Der er lavet partnerskabsaftaler med den lokale skole Fortuna Skolen afdeling Skole-

vænget heri også SFO og ungdomsklub, samt den lokale børnehave Bramming området afdeling 

”Snurretoppen”. 

Formålet opnås med donationer, aktiviteter og engagement. Her skal donationer forstås bredt. Der 

kan være tale om økonomiske donationer, men foreningen vil hovedsageligt bestræbe sig på, at do-

nationer er frivillige kræfter og håndsrækninger fra de lokale – hjælp til virksomhedsbesøg, arrange-

menter på tværs af foreninger og meget mere. Ideen er at VAKS ser sig omkring lokalt og formidler 

kontakten til dem, som kunne bidrage til den aktuelle opgaven, som er kommet. 

 

Lars Utoft Nielsen, Lene Thorø Uhd, Camilla Nørreskov Nielsen—På trappen: Jane Herman Tang, 

Ole Zoltan Göller. 
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Alle kan komme med emner og ideer til opnåelse af støtteforeningens formål. Hvis det er emner, som 

hører under skolebestyrelsen, lokalrådet andre etablerede bestyrelser eller lignende bringer VAKS det 

videre. Det kan være trivsel på skolen, nødvendig renovering på skoleveje, ønske om ændring af bus-

tider eller lign. 

VAKS har sammen med borgere i og omkring Vejrup løst mange forskellige opgaver. Det har været alt 

fra praktiske opgaver til arrangementer, ideer til lokale folk eller steder, som kan inddrages emne-

uger. Mange har hjulpet med kørsel, så vores børn har kunne komme ud og få oplevelser, der er ble-

vet formidlet fastelavnsboller, oplæg til morgensang, fundet læsetanter til børnehaven og meget me-

re.  

Støtteforeningen er heldigvis blevet brugt fra rigtigt mange sider. Det har været overvældende og 

med stolthed, at vi er vidner til at intet er for stort eller småt til at fællesskabet i Vejrup kan løse det. 

Uddrag af vedtægterne for Vaks: 

§ 3. Medlemskab og partnerskab 

Stk. 1. Alle som er omfattet af formålsparagraffen kan være medlemmer af støtteforeningen. 

Stk. 2 Der er lavet partnerskabsaftaler med den lokale skole Fortuna Skolen afdeling Skolevænget heri 

også SFO og ungdomsklub, samt den lokale børnehave Bramming området afdeling ”Snurretoppen”. 

§ 4. Økonomi 

Stk. 1. Beløb og donationer er velkomne og kan indbetales til foreningen løbende. 

Der opkræves ikke medlemskontingent. 

Fra venstre: Leif Hermansen, Borgmester Jesper Frost Rasmussen, 

Peter Sondrup, Jane Herman Tang, Hans Jørgen Madsen. 

Den 12. nov., 2018, blev 

der afholdt et møde på 

Vejrup Skole med deltagel-

se af bl.a. borgmesteren 

fra Esbjerg Kommune. På 

mødet blev det oplyst, at 

den skolestruktur man nu 

havde vedtaget, skulle væ-

re gældende en del år 

fremover, altså: Vejrup 

Skole overlevede endnu 

en gang. Nu behøvede 

man ikke at skulle ”på bar-

rikaderne” hvert andet år 

mere. 
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Dette hæfte er  udgivet med støtte fra  

VELUX  FONDEN. 

1. August, 2020. 


