
 

Hæder til Jakob 

Håndboldsæsonen er slut for de 

fleste hold, og Andst UI benyt-

tede sæsonens sidste hjemme-

stævne 

til at 

hædre 

årets 

børne- 

og 

ung-

doms- 

spiller. 

 

 
 

 
kun, når det kan leveres i sms-
længde eller endnu bedre: som 
”en snap” eller tweet. 
 
Det er frygteligt forenklet, men 
også sandt på en lidt skræm-
mende måde, hvis man er en 
langsom tænker med hang til at 
dvæle. 
 
Man kan godt fortælle påsken 
via #`s. Stikordsagtige gengi-
velser: #æsel, #palmegrene, 
#måltid, #kors, #død, 
#gravsten-rullet-fra, #tom.  

 

 

Af Helle Torp. 

 

#Palmesøndag, #epistel, 
#hvad-har-det-med-mig-
at-gøre. 
 
Alt skal være kort, unikt og ef-
fektivt. Let at gå til, let at vurde-
re og kassere for hurtigere at 
nå til det vigtigste, det sublime, 
som igen hurtigt forlades for at 
komme til det næste menings-
bærende, identitetsberettigen-
de indtag. 
Dybde, tyngde, refleksion dur  

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 
 

Søndag, d. 7. april kl. 10.00 
Mariæ Bebudelse 
 

Søndag, d. 14. april kl. 10.00 
Palmesøndag 
 

Torsdag, d. 18. april kl. 19.00 
Skærtorsdag 
 

Fredag, d. 19. april kl. 10.00 
Langfredag 
 

Søndag, d. 21. april kl. 10.00 
Påskedag 
 

Mandag, d. 22. april kl. 16.00 
2. påskedag (se annonce) 
 

Søndag, d. 28. april kl. 10.00 
1. s. e. påske 
 

Søndag, d. 5. maj kl. 10.00 
2. s. e. påske 
 

 

ANDET KIRKELIV: 
 

 

Tirsdag, d. 9. april kl. 14.00 
LÆSEKREDS 
 

 
 

Tirsdag, d. 14. maj kl. 14.00 
LÆSEKREDS 
 

 

KIRKELIG VEJVISER: 
 

PRÆST: 

April, maj og juni varetages embedet af 

Jørgen Hanssen. 
 

Når præsten holder fri, passes embedet af 

Martin Kobbersmed i Skanderup. 

75 58 50 02 - makk@km.dk 

 

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 

(Elisabeth har barselsorlov fra 1. april) 

Birthe Boye vikarierer, 29 64 35 29 
 

MENIGHEDSRÅDET FORMAND: 

Ole Jensen, 40 28 82 12 

 

TAXA (bestilles fredag eller lørdag) 

40 600 300 
 

 

Man. d. 22. april kl. 

16.00 

2. påskedag 
 

Stine Michel: 
En musikfortælling inspire-

ret af Selma Lagerlöfs 

Kristuslegende, Rødhalsen. 

Med udgangspunkt i fortæl-

lingen er der skabt en poe-

tisk musikfortælling for børn 

og voksne. Til fortællingen 

er der komponeret ny musik, 

bl.a. sange til flere instru-

menter. 



 

 

Ingen tror vel på, at sejrsrækken vil 

fortsætte, men det er håbet, at spil-

let kan føre til en blivende plads i 

serie 1. 

 

Måske kan placeringen føre til en 

styrkelse af holdet, da det jo er me-

re attraktivt at spille her. 

 

Andst Avisen ønsker til lykke. 

 

 

Rikke Ulbrandt skrev på fa-

cebook: 

Husk at få en ny Andst Avis med hjem. 

Der venter en hyggelig “næstsidste side” 

med grublerier og krydsord..  

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

AUI’s bedste herrehånd-

boldhold er rykket op i se-

rie 1. 
 

Det var klart allerede inden sidste 

kamp, men i sidste kamp skulle 

de møde Vojens HF, som ligger 

på 2. pladsen. 

Dermed var der lagt op til et top-

opgør som afslutning på sæsonen. 

 

Der blev dog ikke så meget top-

opgør over det.  

Det startede godt nok sådan, og 

på et tidspunkt førte gæsterne 

med 6-5, men derfra fik de ikke 

rigtig benene til jorden. 

Andst løb fra dem, og kampen 

sluttede med en sejr til Andst på 

29-20. 

Andst sluttede med 19 point for 

10 kampe, et resultat, der er værd 

at rykke op på. 

 

Holdets træner gennem tre år, 

Morten Caspersen, fortsætter som 

træner, når der skal spilles i serie 1. 

Om det går under huden på 
den måde og berører som en 
billedrig fortælling er en anden 
sag. 
 

I bogen Epistelklip skriver for-
fatterkollegiet, at skulle det 
ske, at alle tekster om Jesus 
forsvandt i verdens bål, og der 
ville være en enkelt som hu-
skede versene i Filipperbrevs-
hymnen, så ville kristendom-
men overleve i de linjer. 
 

I spørger om, hvordan I skal 
forholde jer? I skal tillægge 
jer Kristus indstilling. Han 
så ud som Gud, havde hans 
væsen og var i sin gode ret 
til det. Men han opgav denne 
ret og ofrede sig for alle og 
valgte at være et almindeligt 
menneske, ligesom I er. Han 
ydmygede sig, lyttede til 
Gud og overgav sig selv, 
selvom det førte til døden på 
korset.  
Netop derfor løftede Gud 
ham og gav ham navnet Je-
sus, der sætter alle andre 
navne til side. Jesus-navnet 
som alle skal bøje sig for i 
himlen som på jorden. Når 
mennesker siger, at Jesus 
Kristus er deres Herre, hyl-
der de Gud gennem ham. 
 

Hymnen siger, at i Guds øjne 
er magten altid tjenende, aldrig 
et privilegium. Påskebegiven-
heden står i kontrast til magt-
begrebet i den moderne kon-
kurrencestat, hvor det ikke er 
en dyd at træde til side for an-
dre, men hvor det handler om 
at være indkroget i sig selv og 
egen præstation, som stilles til 
skue med posts på instagram. 
 

Den citerede hymne hylder yd-
mygheden. Et gammelt ord fra 
smedekunsten, som betegner 
jernets tilstand, når det er bø-
jeligt, mjykt. 
 

Ydmygheden er kristendom-
men kort fortalt, og endnu 
kortere er #kors. 



Hun er 24, uddannet markeds-

økonom, og bruger meget af sin 

fritid på hestesport. 

I bestyrelsen vil hun få ansvaret 

for at opdatere vores hjemme-

side, hvilket vi ser frem til. 

 

På billedet ses Tenna Lindgaard 

forrest tv. I midten er det vores 

folketingskandidat, Susanne 

Eilersen.  

Til højre forrest er det bestyrel-

sesmedlem Kirsten Nissen fra 

Jels. 

 

Bagerst til venstre ses næstfor-

mand Nils Brøndumbo. I mid-

ten ses formand Kurt Munk, og 

til højre ses kasserer Bent Sø-

rensen. 

 

For Dansk Folkeparti i Vejen 

Kommune, 

 

Bestyrelsen. 

 

sen har taget dette til efterret-

ning. 

Bestyrelsen har fremadrettet 

fordelt byrådsudvalgene mellem 

sig og vil arbejde med at følge 

de forskellige udvalg tæt, så 

man er klar til det næste kom-

munalvalg om 3 år. 

 

Bent Sørensen, Andst, blev også 

genvalgt til bestyrelsen på gene-

ralforsamlingen. Også med et 

stort og velfortjent bifald til føl-

ge.  

Bent har været medlem af be-

styrelsen siden 2010 og har i 

størstedelen af sin tid i bestyrel-

sen været kasserer, et tillidsfuldt 

hverv, som han gerne vil  

fortsætte med i de næste 2 år. 

 

Tenna Lindgaard, Bække, blev 

nyvalgt til bestyrelsen.  

Tenna fortalte generalforsamlin-

gen lidt om sig selv.  

 

 

 

Pressemedelelse. 
 
Dansk Folkeparti i Vejen 

kommune genvælger lo-

kalformand Kurt Munk. 
 

Ved den nyligt afholdte general-

forsamling hos Dansk Folkepar-

ti i Vejen kommune var der 

genvalg til formand Kurt Munk, 

Andst. 

 

Kurt Munk, som indtil videre 

har været lokalformand i 9 år, 

valgte at genopstille ved gene-

ralforsamlingen, og denne gen-

valgte enstemmigt formanden 

med et stort bifald til følge. 

 

Kurt Munk fremførte i sin be-

retning for generalforsamlingen, 

at foreningen jo var blevet et 

par byrådsmedlemmer 

”fattigere”, og at man i bestyrel-



 
 

 

 

jordemødre og læger i rigere 

lande ofte tager for givet.  

Men man kan nå langt med 

simpel og realistisk, praktisk 

vejledning, blandt andet ved at 

fokusere på at udfylde og bruge 

et partogram korrekt. Det er en 

logbog over, hvordan gravidite-

ten skrider frem. 

Pilotprojektet har nu kørt i me-

re end fire år på et stort hospi-

tal, hvor der hvert år er 12.000 

fødsler. Til sammenligning har 

Danmarks største fødeafdeling 

på Hvidovre Hospital omkring 

7000 fødsler årligt. 

Resultaterne af projektet er så 

gode, at Udenrigsministeriet 

nu har givet 12 millioner kro-

ner til et opfølgningsstudie, 

hvor Nanna Maaløe og kolleger 

fra Københavns Universitet, 

Hvidovre Hospital og universi 

 

teter i Tanzania og Holland 

over fem år skal samarbejde 

om at undersøge, om resulta-

terne kan bruges i endnu større 

skala. 

 

LANGT FLERE BØRN FÅR 
NU EN CHANCE FOR AT 
LEVE. 
Siden 1990 er verdens bør-

nedødelig-

hed mere 

end halve-

ret.  
 

Det betyder, 

at millioner 

af børn nu 

overlever de 

første måne-

der og år af 

deres liv.  

 

Men globalt 

set dør 

300.000 kvin-

der stadig i barselsseng hvert 

år, og der er også stadig millio-

ner af børn, der ikke når at bli-

ve fem år gamle.  

 

Med den rette pleje kunne de 

fleste af kvinderne og børnene 

overleve.  

 

Samtidig viser erfaringer-

ne, at kvinder generelt be-

gynder at få færre børn, 

når flere af dem klarer sig. 

Der er derfor håb for, at vi 

godt kan redde små børns 

liv og bremse problemerne 

med overbefolkning samti-

dig.  

Fra Verdens Bedste Nyheder. 

 

Børnedødeligheden er 
faldet kraftigt på et stort 
hospital i Tanzania ved 
at indføre bedre metoder 
til at håndtere fødsler. 
 

En tredjedel færre dødfødte 

børn på et stort hospital på øen 

Zanzibar i Tanzania.  

Det er det foreløbige resultat af 

den danske 

læge og for-

sker Nanna 

Maaløes Ph.d.-

projekt, som 

hun og kolle-

ger lavede i 

samarbejde 

med de Tanza-

niske sund-

hedsmyndig-

heder. Samti-

dig blev antal-

let af nyfødte med svær iltman-

gel næsten halveret. 

Som en del af Nanna Maaløes 

Ph.d.-projekt indførte hospita-

let de såkaldte PartoMa-guide-

lines. Det er grundlæggende en 

pædagogisk tilgang, hvor de 

internationale ideelle råd og 

vejledninger om, hvordan en 

god fødsel bør foregå, tilpasses 

til den østafrikanske virkelig-

hed. Her tager hver fødsels-

hjælper sig af 3-6 fødende 

kvinder samtidig, og der er 

mangel på de ressourcer, som  



 

Skolens 6. kl. havde nogle 

marsvin gående i naturhisto-

rieklassen, og det var en af-

tale, at en af eleverne skulle 

have dem med hjem og passe 

i juleferien. 

Afgørelsen skulle foregå ved 

lodtrækning, og eleverne 

skulle have en seddel med 

hjemmefra, at det var i or-

den. 

Peters mor var ikke særlig 

vild efter at have 15-20 mar-

svin på kost i tre uger i en 2 

1/2 værelses lejlighed på an-

den sal, men på den anden 

side var risikoen for, at han 

skulle vinde blandt 88 elever, 

ikke særlig stor, så han fik 

en seddel med. Og Peter kom 

hjem med de 18 marsvin. 

Vil det sige, at du virkelig 

vandt lodtrækningen, Peter? 

Nej, det vil sige, at jeg var 

den eneste, der havde seddel 

med. 

 
 

 

Sandheden er så mær-

keligt beskaffen, at den 

ikke kan overdrives. 

Svar på opgave uge 13: 76 min. 

 

Et tog, som er 1 km langt, kø-

rer med en fart af 60 km i ti-

men gennem en tunnel, der er 

1 km lang. 

Hvor lang tid vil det tage for 

toget at være helt ude af tun-

nelen? 
Se svaret i næste avis. 



 

 

 

 

Indleveringsfrister - avisen@andstavisen.dk tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydeligt mærket ” Andst Avisen, afsender + evt. annoncestr.” Udgiver: Andst Avisen, Oplag 624  

Avisudvalg:  Viggo K.4041-8206(Ansv. red./skriv/annonc), Rikke Ulbrandt Henriksen, 7680-1088 (formand), ), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsniing: Randy Johansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mandag, 1. april 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
 
tirsdag, 2. april 
17:15 Bæver-Ulvemøde 
18:00 Fællesspisning - Gamst 
    Forsamlingshus 
 
onsdag, 3. april 
14:00 Krolf på Solhøj 
 
torsdag, 4. april 
10:00 Krolf på Solhøj 
14:00 Sangeftermiddag  
    på Solhøj 
18:00 Cafe Markdanner 
 
lørdag, 6. april 
10:00 Klubmesterskab  
    Badminton 
 
søndag, 7. april 
10:00 Gudstjeneste 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen 

 

 

 

 
 

Kære forældre og spillere 
 

Tilbud til vores unge spillere inkl. familie, som ikke er 
klar til at sætte ketsjeren i skabet eller gerne vil spille badminton indtil 

start september: 
14 mandage april-juni (8.4.19-24.6.19) og august (5.8.19 – 26.8.19) 

Tag kampen op med far/mor/fætteren/søsteren… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mulighed for familiekontingent for husstanden: 500 kr.  
  

Mandage Målgruppe Indhold Pris for alle 
mandage 

16.30- 17.30 Nybegyndere 
og let øvede, 
eller hvis ti-
den passer 
bedst 

Vi laver til-
bud om fæl-
les opvarm-
ning. Og spil-
ler småspil/ 
kampe med 
forskellige 
makkere. 

250 kr.  
(ca. 18 kr./
gang) 

17.30-19.00 Øvede eller 
hvis tiden 
passer bedst 

350 kr. 
(ca. 25 kr./
gang) 


