Af Anita Thye.

2. påskedag, mandag den
22. april 2019, musikarrangement i Andst Kirke kl. 16
for børn (fra seks år), forældre og bedsteforældre og
andet godtfolk.
Sanger, komponist, historiefortæller Stine Michel
gæster sammen sine musikere Andst Kirke.
Stine Michel har skabt og indspillet en musikfortælling inspireret af
Selma Lagerlöfs kristuslegende
Rødhalsen. Med udgangspunkt i
fortællingen om Rødhalsen har
komponisterne skabt en dramatisk
og poetisk musikfortælling af høj
kunstnerisk kvalitet for børn og
voksne. Med elegante og originale
kunstgreb lægges en gammelkendt
kristusfortælling i nutidige rammer og får derved fornyet aktualitet.
Handling: Rødhalsen kan ikke
forstå, hvorfor Gud har skabt den
grå, når den har fået navnet Rød-

hals.
Gud siger: ”Lille fugl,
du må selv gøre dig fortjent til dine røde fjer.”
En dag sidder Rødhalsen og fortæller sine unger, hvordan den i mange generationer har forsøgt at vinde sin røde
farve, da den bliver afbrudt af et optog. Rødhalsen får øje på en
mand, der kommer bærende på sit eget kors.
Senere da manden hænger på korset, får han en tornekrans om hovedet. Den lille fugl
ser, hvordan tornene stikker ham i
panden, og beslutter sig for at
hjælpe manden i hans nød.

Anlægsdag
Anlægsdagen afholdes i år
lørdag d. 4. maj.
Sæt kryds i kalenderen og
brug et par timer på at hjælpe
med at vedligeholde og forskønne byens dejlige anlæg.
Der er mange forskellige opgaver på programmet, og der
er helt sikkert også noget DU
kan hjælpe med!
Hvis man ejer en buskrydder,
motorsav eller trailer, må det
meget gerne medbringes, da
vi bl.a. gerne vil have ryddet
lidt op i både anlægget og
lyngbakkerne.
Vi glæder os til en hyggelig
dag og håber på stor opbakning fra byens borgere.
Venlig hilsen
Borgerforeningen”

Anlægsdagen
lørdag d. 4. maj
Vi starter med rundstykker og
kaffe kl. 9 og slutter af med at
grille pølser kl. 12 ca.
Velkommen til en familieoplevelse i Andst Kirke.
Vær opmærksom på, at koncerten
henvender sig til børn fra 6 og op
efter.
Vi åbner dørene til kirken 15.45.
På glædeligt gensyn.
På menighedsrådets vegne
Anita Thye

2. påskedag
mandag, d. 22. april
kl. 16.00 i kirken.
Dørene åbnes 15.45.
Velkommen til enhver
MENIGHEDSRÅDET

Dagplejerne i Andst har et par gange været inviteret til salmesang i Andst Kirke, hvor kirkesanger
Elisabeth F. Jensen har planlagt flere skønne salmer / sanglege til os.
Vi oplever, hvordan børnene går op i det og er fuldstændig koncentreret om, hvad Elisabeth nu vil
have, vi skal synge / lege.
En skøn oplevelse for dagplejebørn / dagplejere.

Tak til Elisabeth for et par dejlige timer.

Andst U&I har to hold
fodboldpiger tilmeldt
JBUs forårsturnering i
8:8-fodbold, og 16 af
dem var med på træningslejr i Vejen
Idræts Center.
Efter en let gang opvarmning og træning
var vi klar til årets første udendørs dyst,
hvor modstanderen
var Christiansfeld i en
kamp, der gik over 4 x
15 minutter, så alle
spillere på begge hold
kom i kamp.
Det var tydeligt, at begge holds
spillere nød at spille på den lækre
kunstgræsbane på Henning Have
Stadion, og der blev vist meget
godt fodboldspil.
CIF har trænet udendørs siden
1.marts, men selv uden farvede
briller må vi sige, at det var
Andst-pigerne, der var toneangivende, og slutstillingen efter de
60 minutter blev da også en sejr
på 5-1.

Men som træner kan jeg også
glæde mig over, at Andstspillerne
har været meget flittige på træningsbanen efter udestarten for 14
dage siden.
Så var det tid til en tur i de fremragende svømmefaciliteter i VIC
inden aftensmaden og et kort spillermøde.
De mange aktivitetsmuligheder
blev om aftenen udnyttet til fulde
med flittig brug af springhallen,

med høvdingebold, fodboldspil
osv, så det var en flok godt
"brugte" piger, der tørnede ind for
natten.
Alligevel var alle friske til den
lækre morgenmad, og så stod den
igen på en gang træning, hvor
spillerne virkelig gav sig fuldt ud.
Dejlig indstilling.
Nogle af spillerne havde haft en
skridttæller på, og rekorden lød
efter sigende på 22.000 skridt, et
godt tegn på, at der er blevet bestilt noget.
Tak til forældrene
der kørte til og fra
Vejen, til mødrene, der havde
bagt kage, og ikke mindst til spillerne for en fin
weekend med
fodbold, aktiviteter og godt kammeratskab.
Mon ikke vi skal
afsted igen i
2020, for man
føler sig virkelig
velkommen i Vejen Idrætscenter.
Hilsen
Kurt B. Frederiksen.

Af Ove Føns.

Andst Kidsvolley var til
Syddansk Mesterskab i
Hellehallerne med 2 hold
lørdag, den 6. april.
60 hold var mødt op til kamp i forskellige Levels.
Der blev brug for alt, hvad der var
trænet i løbet af vinteren.
Med en super indsats fra børnene,
hvor de viste det bedste, de havde
lært, blev det til gode placeringer ved
stævnet.
Level 1 både vandt og tabte kampe.
De opnåede en 2. plads og fik sølv
med hjem.

Level 3 Åben spillede sig til 1. pladsen og blev Syddansk Mester i deres
Level.

Tak for en super god dag.
Det var en god oplevelse at
være til stævne.

Kræftens Bekæmpelse
fik et flot indsamlingsresultat i Andst
Af Gudrun Winther.

Søndag den 7. april var der
landsindsamling til fordel
for Kræftens Bekæmpelse.
9 indsamlere i Andst sogn fik
6.579 kr. i indsamlingsbøsserne
(mod 5.332 kr. i 2017).
Hertil skal lægges MobilePay indbetalinger, der ikke bliver registreret lokalt.
MobilePay betalingsmåden bliver
mere og mere benyttet, da langt
fra alle efterhånden har kontanter
på sig.
62% af det indsamlede beløb bruges til forskning i kræftsygdomme, 19% anvendes til patientstøtte, 16% til oplysende virksomhed
og 3% til administration.
Alle kender en eller flere, der er
eller har været ramt af kræftsygdom. Det kan være en selv, familie eller ven, arbejdskollega eller
nabo.
Flere end 37.000 nye kræfttilfælde
bliver registreret hvert år.
Derfor er viljen til at støtte stor,
og på landsplan blev der indsamlet
33 millioner kr..
En meget stor tak til alle bidragsydere og indsamlere i
Andst for et flot lokalt resultat,
der nu kommer forskningen
m.m. til gode.

Tak for en dejlig dag i hallen til omegnsmesterskab i Andst for første
gang nogen sinde d. 6.4.2019 i ABA hallen. Tak for mange gode kampe. Tillykke til vinderne i Herredouble og Damedouble.
Det var ikke muligt at afgøre, hvem der klarede sig bedst i Mix pga.
tiden slap op.
Men sikke nogle gode kampe vi havde �. Vi håber på vi kan invitere
til en omgang igen en anden gang.

Af Susanne Pedersen.

Tak for et dejligt klubmesterskab for ungdomsspillerne i Andst d. 6.4.19, som
vi for første gang har afviklet en lørdag, så der var
mest mulig tid til at spille.
Det blev nogle gode timer med de
unge spillere på banen, og en del
forældre stod eller hjalp med at
tælle.

Tak for en god dag med en masse fjer. Glæder os til, at flest mulige af jer kommer og spiller til Sommerton om
mandagen kl. 16.30-17.30 eller 17.30-19.00. Husk, I må tage mor/far med. De unge har dog første prioritet.

På vegne af AUI’s Badminton trænerteam - Susanne

Knud stod i huggehuset og
filede en sav, da han kone,
Marie, kaldte på ham og
sagde, at maden var færdig.
Knud filede roligt videre,
og lidt efter råbte hun igen,
at nu måtte han komme og
spise.
Knud var ikke så meget for
at slippe arbejdet og råbte
tilbage:
”Ja, men A håer kuns
nouen fo tænder te’båg.
Så var det Marie, der fik
det sidste ord, for hun råbte:
”Ja, men så må do heller’
skynd’ dæ å komm’, for hels
ka do jo ett tøgg di mad.

Svar på opgaver uge 15: 5 min.
for sent/101 æsker.
Hvis 6 personer mødes, og
alle hilser på hinanden med
håndslag, hvor mange
håndslag bliver det så til i
alt?
Hvordan kan det gå til, at
en mand forleden faldt ned
fra en 11 meter høj stige
uden at komme noget alvorligt til?
Se svaret i næste avis.

For tyk?
Jeg tar hver dag lidt sund motion.
Det bør De efterabe.
Det letter - og vi er jo noen,
der vinder ved at tabe.

mandag, 15. april
09:30 Gymnastik på Solhøj
16:30 Sommerton for
familiespillere

onsdag, 17. april
14:00 Krolf på Solhøj

torsdag, 18. april
10:00 Krolf på Solhøj
19:00 Gudstjeneste

fredag, 19. april
10:00 Gudstjeneste

søndag, 21. april
10:00 Gudstjeneste
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