
 
 
 
 
 

Af Helle Torp. 
 

Året har indtil videre budt på tre fredage med morgensang i kirken. 
Hver gang indledt med en morgensalme, en lille refleksion til ansporing 
og dernæst henholdsvis en genfortælling af den bibelske Jobs bog, et 
afsnit af Jack Londons: Makværk i månedalen og sidste gang et afsnit af 
Rilkes: Historier om Vorherre
en sang og dernæst fadervor og den irske velsignelses salme. 
Når man åbner dørene til morgensang kl. 9.00 fredag formiddag, så be-
tyder det, at mange ikke har mulighed for at være med. Det vil også væ-
re tilfældet, når vi snart indleder en lille runde med fyraftenssang, tors-
dag aften kl. 17.00. 
Det er ulvetimen, hvor børn er sultne og voksne trætte, og aftensmaden 
skal forberedes. Alligevel vover vi forsøget. 
Måske bliver det godnathistorier, så de mindste kan være med. Måske 
bliver det stemningsbilleder, som kommer tusmørket i møde og tilføjes 
aftenens dæmpede musik. 
  

A-dag for alle i ABA 
Helle Torps orlov 
Folkekirkens Nødhjælps 
indsamling 10. marts 
Generalforsamling i vand-
værket
Gule ærter på Solhøj 
Billedforedrag på Solhøj 
Hærværk ved legestuen 
Projektmuligheder - Land-
distriktspuljen 
Andst Kidsvolley 

 
Fastelavn i Hallen 
Fodboldpiger 

 

God læsning 

 

GUDSTJENESTER: 

Søndag, d. 24. februar kl. 10.00 
Seksagesima 

Søndag, d. 3. marts kl. 10.00 
Fastelavn 

Tirsdag, d. 5. marts kl. 17.00 
Gudstjeneste med spejderne 

Søndag, d. 10. marts kl. 10.00 
1. s. i fasten 

Søndag, d. 17. marts kl. 10.30 
2. s. i fasten 

Søndag, d. 24. marts kl. 09.00 
3. s. i fasten 

Søndag, d. 31. marts kl. 10.00 
Midfaste 

ANDET KIRKELIV: 
Tirsdag, d. 12. marts kl. 14.00 
Læsekreds 

 

KIRKELIG VEJVISER: 
PRÆST:
Helle E. Torp, 75 58 80 30 
Kirkekontor, Markdannersvej 17. 

Hertil rettes henvendelser angående per-
sonregistrering; fødsel, vielse, dødsfald 
og navneændring, eller hvis man af an-
den grund ønsker en snak med præsten. 

Pt. er det skiftende præster, der varetager 
embedet under ferie og friweekends. 

GRAVER: 
Jeppe Hansen, 75 58 86 34 
Kirkegårdskontor, Vestergyden 16 
Hertil rettes henvendelser angående kir-
kegården.

ORGANIST: 
Jakob Horsbøl Andersen, 27 59 86 50

KIRKESANGER:  
Elisabeth Fischer Jessen, 28 93 84 96 

MENIGHEDSRÅDET FORMAND: 
Ole Jensen, 40 28 82 12 

TAXA (bestilles fredag eller lørdag) 
40 600 300

Drop-in  

torsdag  d. 21/2, 28/2 og 
7/3 kl. 17.00 

 

En lille halv time i kir-
ken med et par salmer/

sange og et ord  

 

 
 

tirsdag, d. 19/2 og  
26/3 - kl. 14.00 

 

Tag dit håndarbejde med 
og drik en kop kaffe  
med andre nørklere 

 

Velkommen! 



 

 

 

 
 
Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 
 
Kære alle.  
 
Lørdag, den 23. februar 
sker det igen!  
Der er A-dag (nyt navn). 
 
En fælles dag for alle Andst-
borgere.  
Dagen starter med rundstykker i 
børnehaven på ABC, og ungerne 
tager Event Andst sig af igen i år 
- også i børnehaven.  
 
ABA holder åbningsreception af 
det fine nye og store redskabsrum 
og er vært med mad og drikke 
omkring frokosttid.  
 
Dagen sluttes af med spændende 
foredrag af Jon Lindberg Jensen.  
 
Vi glæder os til at se mange 
Andst-borgere til en indholdsrig 
og hyggelig dag.  
(Alt er gratis!) 

Program - lørdag, den 23. februar 2019 

9.30 - 10.00:     Morgenkaffe med rund -    
         stykker i ABC i Børnehaven 

10.00:         
         ABC i Børnehaven 

10.15 :       De voksne bydes velkommen  
         ABC  

10.15  10.45:   Borgerforeningen  
         generalforsamling 

10.45  11.15:    
         (5 min pr. forening) 

11.15  12.15:   AUI generalforsamling 

12.15  13.15:    
         redskabsrum incl. gratis  
         mad og drikke 

13.15  14.30:   Foredrag med Jon Lindberg  
         Jensen fra Vildmarken   
         Der er kaffe under foredraget. 

Velkommen 

FOREDRAG:
 

Alene i vildmarken. 
 

leve i total isolation i den norske vildmark, nord for polarcirklen.  
 
Han deler rundhåndet ud af sine erfaringer med kampen mod 
naturen og sig selv  langt væk fra familie, job og hverdagens 
bekvemmeligheder.  
Alene i vildmarken var et ophold, hvor afhængigheden af alle 
moderne fornødenheder og andre forstyrrende lag hurtigt blev 
skrællet bort, hvor sult, tørst, angst og ensomhed prægede 
hver eneste dag, og hvor der for alvor var mulighed for at finde 
ind til sine grundlæggende værdier som menneske.  
 
Foredraget er for alle, som er fascineret af naturen, og som 
har leget med tanken om at skrælle alt bort og finde ind til det, 
der virkelig betyder noget. 





mad og drikke i tørketider. 

I Nepal mærker den fattige del af 
befolkningen, hvordan voldsom-
me oversvømmelser ødelægger 
rismarkerne. Derfor hjælper Fol-
kekirkens Nødhjælp med at om-
lægge landbruget til afgrøder, der 
er mere resistente overfor ekstre-
me vejrforhold. Vi anlægger også 
fiskesøer, som sikrer at nepaleser-
ne har adgang til mad året rundt  
også når oversvømmelserne ram-
mer.  

af mennesker af tørke og over-
svømmelser. Hvis udviklingslan-
dene ikke får hurtig og markant 
hjælp til at tilpasse sig klimafor-
andringerne, risikerer vi, at sult-
katastrofer, konflikter og øget 
migration vil rydde dagsordenen.  

Men heldigvis kender vi allerede 
mange af løsningerne på klimaud-

Qvist-Sørensen. 

passe godt på vores klode, som 
vi en dag skal give videre til de 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 
 
Danmark har oplevet lidt af en 
klimavækkelse i løbet af det sene-
ste år. Rigtig mange danskere har 
for alvor fået øjnene op for klima-
forandringernes ødelæggende 
konsekvenser og er begyndt at 
ændre deres vaner for at mindske 
deres CO2-aftryk. 
Verdens fattigste lande har været 
udfordret af klimaforandringerne 
i flere år, bl.a. Nepal: 

strofe. Klimaforandringerne bety-
der allerede nu, at fattige menne-
sker må forlade deres hjem, og 
mange lande vil blive fastholdt i 
fattigdom, hvis vi ikke tager kli-

gitte Qvist-Sørensen, generalse-
kretær i Folkekirkens Nødhjælp. 
 
Verdens vigtigste sag 
Klimatilpasning betyder kort sagt, 
at man gør verden klar til et klima 
i forandring.  
Det er især nødvendigt i verdens 
fattigste lande, som ikke er nær så 
godt klædt på, som man er i Dan-
mark. Her mangler man diger og 
dæmninger til at forhindre over-
svømmelser, og man mangler  

Studieorlov. 
 
Af Helle Torp. 
 
Som præst aflægger man præste-
løfte, når man er kaldet til et em-
bede i folkekirken.  
 
Løftet underskrives og afgives 
ved bispeeksamen forud for ordi-
nationen.  
 
Præsteløftet er en gammel ed, 
som i sin nuværende ordlyd stam-
mer fra 1870.  
I løftet, som overordnet indehol-
der etiske og moralske forpligtel-
ser, kaldet decorum, pålægges 
præsten blandt andet:  
 
at forkynde Guds ord, rent 
og purt.. og at  
 
stræbe efter, ved flittig og 
alvorlig granskning af Guds 
ord og troens hellige lær-
domme, altid fuldkomnere 
at danne og dueliggøre mig 
til dette hellige embede. 
 
Det er alvorlige ord, som selvføl-
gelig også skal følges af praksis. 
Jeg har derfor søgt og fået bevilli-
get studieorlov fra mit embede i 
tre måneder.  
Det indebærer, at embedet bliver 
varetaget af en vikar i perioden. 
Vikaren kendes endnu ikke. 
 
Studieorloven skal bruges til for-

 sta-

munder ud i en skriftlig redegø-
relse til biskoppen, - så det kan 
godtgøres, at tiden er brugt på 
teologisk dannelse og ikke på 
chai latte og hindbærsnitter.  
 
Jeg glæder mig  også til at 
vende dueliggjort tilbage. 
 

 





 

Dengang produce-
rede man så man-
ge ærter, at man 
kunne eksportere 
af dem.  

Grundet struktur-
ændringer i land-
bruget veg produk-
tionen sidenhen til 
fordel for andre 
afgrøder, dog var 
ærter fortsat en 
vigtig del af det 
danske køkken 
langt ind i det 20. 
århundrede. 

 

 

 

De tørrede ærter 
kunne holde vin-
teren over, og 
dertil kom, at de 
kogte ærter hjalp 
til at gøre det sal-
tede kød fra for-
rådskammeret 
mere spiseligt 
ved at neutralise-
re noget af den 
salte smag. 

Således var ærter 
en af det vigtig-
ste afgrøder helt 
frem til midten af 
1800-tallet. 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 
 
Torsdag, d. 31/1 blev der 
serveret GULE ÆRTER 
på Solhøj, en mangeårig 
tradition. 
 
Og det er ikke blot på Solhøj, det 
er en tradition. 
Se blot her: 
 
Gule ærter er en klassisk dansk 
ret, som man normalt spiser om 
vinteren. Retten hører til det, man 
kalder søbemad, som spises med 
ske og tilberedes i en gryde.  

Gule ærter består af modnede tør-
rede ærter, som koges møre sam-
men med en klar suppe kogt på 
kød og suppegrøntsager. Det fær-
dige resultat er en tyk gullig sup-
pe, der spises med suppekødet og 
grøntsagerne som tilbehør. 

Der findes mange forskellige va-
rianter af retten, der ofte varierer 
fra egn til egn. I Nordjylland er 
det således almindeligt at tilbere-
de gule ærter på basis af grisetæ-
er, mens en sjællandsk variant af 
retten typisk består af kogeflæsk 
og svineskank 

 I Danmark har man spist gule 
ærter,  eller noget der ligner, igen-
nem flere tusinde år. Faktisk er 
ærter sammen med kål den ældste 
grøntsag, der har eksisteret i Dan-
mark. 

Ifølge historiker Else-Marie Boy-
hus, der har skrevet flere bøger  
om dansk madhistorie, har tørrede 
ærter været kendt i Danmark si-
den bronzealderen.  
 
Dengang gjaldt det nemlig om at 
skaffe forråd til de lange vintre, 
og hertil var de tørrede ærter ide-
elle. 



Aztekerne opbyggede en 
stærk kultur i Mexico med 
vældige tempelbygninger og 
spændende skulpturer. 

Uffe
        
     godt! 
Viggo    
     andendaws ærter, do! 
Uffe   JA! 
Viggo  How-   
     der har stået en nat over  
     -
Uffe    
Viggo   
      
     vit til do! 
Carsten - en lille en   
     til: Uuuha, det godt, uuu 
        
     godt,  

 
 
 
 
 
 

Uffe  Nem-
lig do! 
Carsten ..uh, 

  
      
     imens  de vender æ pla-  
     de? 
Uffe/Viggo  Jo! 
Carsten  
Uffe/Viggo   
Carsten  
Viggo  -  
      
Uffe    

Måske det her var på sin 
plads at mindes DE NAT-
TERGALES indslag om de 
gule ærter! 
 
Det kommer her: 
 
Uffe   Gule ærter 
Viggo/Uffe  
     En herreret! Det er lig'   
     nøjagtig, hva det er.    
     En herreret! En herre -  
     ret!  
Uffe   GULE ÆRTER. 
Viggo   
 

Uffe  Gule ærter 
Alle  GULE ÆRTER! GULE   
    ÆRTER! GULE ÆRTER! 
    HOOOOOOWW-  hawa 
    hawahawahawa 
Carsten   
        
      
      
    til 

 
 

søndag, d. 24. marts  
 

Velkommen 

Torsdag, d. 21. feb. 
 

Billedforedrag v/ 
Anna-Grethe Østergaard 

 

Et møde med aztekerne, 
en fascinerende indianer- 

kultur og om nutidens 
MEXICO. 



 
 
Hentet på facebook. 
Skrevet og fotografe-
ret af  
Louise Bjerge. 
 

Vi ser os desvær-
re nødsaget til at 
komme med "et 
surt opstød"! 

Vi har flere gange 
oplevet, at området 
omkring vores lege-
stue bruges af 
"formentlig unge 
mennesker" til at 
samles, holde fest og 
fræse rundt på knal-
lert og ødelægge vo-
res græsplæne. 

 

Nu er det jo ikke, for-
di man ikke må sam-
les deroppe og hygge 
sig, men vi oplever 
gang på gang, at der 
ligger cigaretskodder, 
tomme dåser, glas-
skår, og græsplænen 
bliver kørt op, fordi 
man ligger og fræser 
rundt og laver hjul-
spor. 

Så derfor, vil I være 
søde at rydde op efter 
jer og ikke ødelægge 
vores græsplæne og 
låger. 

Hilsen  

Dagplejerne i Andst . 



 

Projekter, der gennemføres med 
en vis grad af egenfinansiering, 
prioriteres højt.  
Det samme gør projekter, der in-
deholder nye udviklingselemen-
ter, innovative idéer eller synergi 
til eksisterende forhold. 
Det er et krav, at projekterne er 
gennemført senest marts 2020. 

Tilsagnet gives under forudsæt-
ning af, at de nødvendige tilladel-
ser opnås. Eksempler herpå kan 
være: byggetilladelse, brugsret og 
forsikringer. 

Deadline for ansøgning: 
Projektansøgning sendes senest 
1.maj 2019 til:  
UDVIKLING@vejen.dk 

emnefeltet. 

Andst Kids volleys level 1 spille-
re var af sted med 2 
hold i Helle Hallerne  
d. 2 februar. 
7 hold var tilmeldt . 
Andstspillerne kæmpe-
de og kom hjem med 2 
medaljer. 
 
Guldmedalje til Alberte, 
Mille, Jane og Bertram. 
 
Sølvmedalje til Adam, 
Lucas, James, Asger og 
Valdemar. 
 
TAK FOR STØTTEN 
TIL ANDST KIDS- OG 
TEEN VOLLEY GEN-
NEM KØB AF LOD-
DER. 
 
Andst volley Team 

 
Formålet med puljen er at under-
støtte en række tiltag, som for-
skønner et område eller udvikler 
nye muligheder. 
 
Hvordan søger man? 
Senest 1. maj 2019 indsendes en 
projektansøgning med følgende 
indhold: 
 Beskrivelse: Hvad er projekts 

formål og indhold  hvordan un-
derstøtter projektet årets tema. 
 Organisation: Hvordan er orga-

nisationen omkring projektet 
tænkt i forhold til at sikre projek-
tets gennemførsel. 
 

eventuelt suppleret med tilbud på 
arbejder eller materialer. 
 

projektet gennemført. 
 
Udvælgelse og kriterier: 
Ansøgningerne behandles i Land-
distriktsudvalget på deres møde i 
maj måned.  
Projekter, der opnår tilsagn, kan 
startes op i forlængelse af ud-
valgsbehandlingen. 
 

 
Af John Raahauge på facebook. 
 
Så er der åbent for ansøg-
ninger til Vejen Kommunes 
Landdistriktspulje 2019! 
 
Vejen Kommunes landdistrikts-
udvalg har også i år afsat en pulje 
til realisering af mindre projekter 
i landdistrikterne.  
 
Puljen er på 250.000 kr.  
 
Der lægges op til, at puljen forde-
les mellem tre til fire projekter. 
 
Temaet for årets pulje er 

. 
 
Hvad kan man søge til? 
Puljen kan anvendes til forskelli-
ge formål som udarbejdelse af 
projektforslag eller mindre fysi-
ske tiltag.  
Der kan endvidere søges tilskud 
til anskaffelse af materialer i for-
bindelse med fælles landsbypro-
jekter, men ikke til indkøb af løst 
inventar og materiel.  



 



 



Sidste kamp vandt "United" med 
3-   

På det ene billede angriber Matil-
de (14), Louise (11) og Sofie 
Nr.Bjærts mål kort før tid, og på 
det andet billede ses en flok glade 
piger: bagerst Sofie, Ida, Louise 
og Katrine. Liggende Malene og 
Matilde.

 

 
 
 

Andst "United" lagde ud med en 
sejr på 3 - 1 over Vonsild, hvoref-
ter Vinding blev slået 2-0 i en 
kamp, hvor "de grønne" havde så 
mange skudforsøg, at der nær-
mest var tale om et "skydetelt".  
 
Dalby, som er kommunemester i 
Kolding, var næste modstander, 
og det blev til et nederlag til 
Andst på 0 - 1 efter en flot kamp 
af begge hold.  

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Ovennævnte slogan var et 
af mange guldkorn, som en 
af DBU Jyllands konsulen-
ter kom med på et pigefod-
boldtrænerkursus for ny-
lig, og det er præcis lige 
det, der er blandt spillere 
og forældre på U 11-
pigeholdene i AUI.  
 
De voksne er kampdom-
mere eller tidtagere, an-
dre er heppekor, og også 
blandt spillerne er sam-
menholdet i top.  
 
Det så man tydeligt ved 
det traditionelle pige-
fodboldstævne i Andst-
hallen, hvor alle gik op i 
spillet med liv og sjæl, 
og ingen gik af vejen for 
at spille en plads på ba-
nen, som måske ikke 
var lige populær.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



På det ene billede er Freja, Silje 
(2) og Maja (7) i angreb mod 
Bjert.

Holdbilledet viser Line, Freja og 
Silje, mens Malou og Maja ligger 
ned.

 

 

 
Den tredje kamp mod et fysisk 
stærkt Dalby-hold blev tabt 4-1.  
Det betød en kamp om tredjeplad-
sen efter en meget kort pause, og 
her viste "de grønne", at konditio-
nen er i top med en sikker sejr 
over Bjert på 4-0.  
 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Andst "City" var med i den næste 
pulje, hvor der var fire hold, da et 
af de tilmeldte hold måtte melde 
afbud p.g.a sygdom.  

Programmet blev hurtigt ændret, 
så de fire hold mødte hinanden, 
hvorefter der var placeringskam-
pe.  

Spillemæssigt var "City" tilbage 
på normalt niveau, men margina-
lerne var ikke på holdets side.  

De to første kampe mod Bjert og 
Vonsild blev begge tabt 1-3, hvor 
modstanderen scorede to mål i de 
sidste minutter af kampene.  

 



 

  
 

Indleveringsfrister - avisen@andstavisen.dk tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydel  
Avisudvalg:  Viggo K.4041-8206(Ansv. red./skriv/annonc), Ulla Engebæk,2876-8408 (formand), Helle Agerskov Høffner, 2067-5011 (korrektur), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  

- www.Andst.info 

 
 
 

mandag, 18. februar 
09:30 Gymnastik på Solhøj 

tirsdag, 19. februar 
14:00 Strikkecafé i konfir- 

  mandstuen 
16:00 AUI Gymnastik -  

  Trollinger 
19:00 AUI Gymnastik -  

  Voksenhold Indoor 

onsdag, 20. februar 
14:00 Krolf på Solhøj 
19:30 Bankospil - Gamst  

  Forsamlingshus 

torsdag, 21. februar 
10:00 Krolf på Solhøj 
14:00  

  indianerkultur" Billed- 
  foredrag på Solhøj 

15:45 AUI Gymnastik -  
  PowerKids  

16:45 AUI Gymnastik -  
  Familieholdet  

17:00 Fyraftenssang i kirken 
17:30 AUI Gymnastik -  

  Junior Mix 

søndag, 24. februar 
09:30 Badminton motionstræf 
10:00 Gudstjeneste 
14:00 Banko på Solhøj 


