
 

 
Af Jens Kristi-

an Mygent. 

 

Den 5. april 

2019 over-

raktes Andst 

Lokalråds 

Initiativpris 

2019 

til ledelsen 

på Andst 

Børne- og 

Skolecenter. 
 

 

 

Af Jørgen Hanssen. 

 

Ritualer og konfirmation. 
 

I kirken bruger vi ritualer. I præ-

stens ritualbog findes der adskilli-

ge: bl.a. ritualer for dåb, nadver, 

konfirmation, vielse, begravelse. 

 

Hvad er et ritual? Det er en hand-

ling, der foregår efter et bestemt 

mønster, ledsaget af nogle ord. Og 

samtidig er det noget, man har for 

vane at gøre.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 12. maj kl. 10.30 
3. s. e. påske 
 

Fredag, d. 17. maj kl. 10.00 
St. Bededag, Konfirmation 
 

Søndag, d. 19. maj kl. 10.00 
4. s. e. påske 
 

Søndag, d. 26. man kl. 10.00 
5. s. e. påske 
 

Torsdag, d. 30. maj kl. 10.00 
Kristi Himmelfartsdag 
 

Søndag, d. 2. juni kl. 10.30 
6. s. e. påske 
 

Søndag, d. 9. juni kl. 10.00 
Pinsedag 
 

Mandag, d. 10. juni kl. 9.30 + 
10.30/2. pinsedag 
 

Søndag, d. 16. juni kl. 10.00 
Trinitatis-søndag 
 

Søndag, d. 23. juni kl. 10.00 
1. s. e. trinitatis 
 

 

ANDET KIRKELIV: 
 

 

Tirsdag, d. 14. maj kl. 14.00 

LÆSEKREDS 

 

KIRKELIG VEJVISER: 
PRÆST: 

Maj - juni varetages embedet af Jørgen 

Hanssen, 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. 
 

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:  
Birthe Boye vikarierer, 29 64  35 29. 
 

MENIGHEDSRÅDET FORMAND: 
Ole Jensen, 40 28 82 12 
 
TAXA (bestilles fredag eller lørdag) 
40 600 300 
 

Mandag, d. 10. juni 

2. PINSEDAG 
 

Der holdes fælles guds-

tjeneste med Gesten, 

Veerst og Bække. 

Efter en kort andagt i 

Andst kirke kl. 09.30 

går vi mod Gamstgård, 

hvor der 10.30 holdes 

fælles gudstjeneste for 

alle 3 sogne. 

Der bliver mulighed for 

transport, hvis man er 

forhindret i at vandre. 
 

Velkommen 



Hvilken forskel gør så konfirma-

tionen? Den gør den forskel, at 

man ved, at man er elsket, selv 

om ikke alt går i opfyldelse for 

en. For det gør en forskel, om 

man er elsket uden at vide det – 

eller om man er elsket og ved det.  

 

Og der skal et ritual til på søn- og 

helligdage, igen og igen, om ikke 

vi skal gå hen og frygte, at vi er 

helt overladt til os selv!  

 

Jørgen Hanssen 

 

Derfor findes der ritualer også 

andre steder end i kirken. Vi har 

et bestemt ritual, når vi står op om 

morgenen. Eller når vi siger: Pas 

nu godt på dig selv, kør forsigtigt! 

Det er en slags rituelle ord, med 

hvilke vi forsøger at styre tilvæ-

relsen og holde usikkerheden i 

skak.  

 

De ritualer, vi bruger i kirken, har 

en lang tradition bag sig. Men de 

er ikke mere mærkelige end så 

mange andre ritualer uden for kir-

ken.  

 

Der er imidlertid noget særligt 

ved kirkens ritualer. Når vi bruger 

dem, så lader vi ikke som om, at 

vi har al magt over livet, kærlig-

heden, døden. Og vi lader ikke 

som om, at vores vilje eller for-

nuft kan vejlede os til alt og svare 

på alt.  

 

Med kirkens ritualer indrømmer 

vi, at vi ikke kan alt, at der er sat 

os grænser.  

 

Derfor hører bøn med til kirkens 

rum. Når vi beder, så er vi et 

”jeg”, der står overfor et ”du”, det 

”du”, som vor Far i himlen er. Da 

kan vi sige alt, hvad der går os på, 

og da også takke for alt. 

 

Når der er konfirmation, lægger 

præsten sin højre hånd på konfir-

mandernes hoveder og beder om, 

at vor Far i himlen må opholde de 

unge i dåbens nåde. Dvs. vi beder 

Ham bekræfte for konfirmander-

ne, at de må forblive hans elskede 

børn, hvad der så end sker. – Ja, 

vi indrømmer, at vi ikke har al 

magt over livet - og så skal vi hel-

ler ikke lade som om, vi har det! 

 

Når konfirmationen har fundet 

sted, vil konfirmanderne veje det 

samme, have samme skostørrelse, 

samme hårfarve. Intet ser ud til at 

være forandret. – Alligevel sker 

der uendelig meget, når man hø-

rer livgivende ord om, at man er 

elsket, som den man er.  

Siden Helle og Henriette er trådt 

til, har de virkeligt formået at gi-

ve skole og børnehave et kæmpe 

løft, som smitter positivt af på 

hele byen.  
 

Det er blevet en institution, man 

vælger til - også selvom man 

ikke bor i Andst.  
 

Skolen bliver nævnt i medierne, 

og den landsdækkende presse har 

været på besøg for at se, hvordan 

man formår at holde ro i klasserne 

og skabe et miljø, hvor alle trives 

-  en af de basale forudsætninger 

for at kunne lære.  
 

"Der er ingen tvivl om, at Andst 

Børne- og Skolecenter har en 

kæmpe betydning for byen og for 

fremtidige tilflyttere, og at det 

også har en stor betydning for 

fortsat at gøre Andst til et attrak-

tivt sted at være." siger Morten 

Klyhn fra Andst Lokalråd.  
 

"Vi er meget stolte af den udvik-

ling, og valget er derfor i år faldet 

på lederne for centret.  

Vi håber at prisen kan være 

med til at vise vores anerken-

delse af centret og den kæmpe 

forskel de gør for Andst." 

 

Konfirmander i Andst sogn 

bededag d. 17. maj kl. 10.00 
 

Freja Kirkeby Welander 

Oscar Andreas Thillemann Olsen 

Freja Bach Sørensen 

Anders Kirkegaard Skyggedal 

Jasmin Fabricius Stephansen 

Jessica Fabricius Stephansen 

Lukas Haugaard Enevoldsen 

Anders Bech Johansen 

Camille Ford 

Azalia Høyer Ravn 

Rasmus Normann Josefsen 

Ida Dybdal Lundsgaard 

Mathias Skovsgaard Mogensen 

Mads Teilmann Vejrup 

Ida Nygård Fyhn 

Kamilla Taasti Kristensen 

Amélie Louise Ravndahl Bréhinier 

Lykke Madsen 

Frederik Stryhn Falck 

Fra byfestudvalget: 
 

Himlen er blevet en 
stjerne rigere - Andst 
er blevet en ildsjæl fat-
tigere. 
Else-Marie Andersen 
er taget på sin sidste 
rejse. 
 

Else-Marie var noget ud 
over det sædvanlige, og vi 
vil huske hende som en 
kæmpe ildsjæl, der altid 
stod klar til at yde en eks-
tra indsats for byen og alle 
dens borgere. 
 

Else-Marie var i mange år 
også en drivende kraft for 
Andst Byfest, og selv da 
hun ikke længere var at 
finde på listen over byfest-
medlemmer, kunne vi altid 
regne med hendes hjælp 
og støtte til både store og 
små opgaver. 
 

Vi vil alle savne Else-
Marie i Andst, og vi vil al-
tid mindes hendes positive 
tilgang til tingene, hendes 
utrættelige arbejdsindsats 
og hendes åbne og imøde-
kommende væsen. 
 

Æret være 
Else-Marie 
Andersens 
minde. 



Maraton i Hamborg. 
Søndag, d. 28. april deltog 

jeg i Hamborg Maraton.  

 

Det var 10'ende gang i en 

af Europas smukkeste byer. 

Det regnede fra start til 

slut.  

Solen kom frem da jeg løb 

over målstregen. Jubilæ-

umsløbet var vel overstået. 

Det var mit maratonløb nr. 

33.  

Det første gennemførte jeg 

i september 2007. Alle har 

jeg fuldført uden proble-

mer.  

Jubilæummet blev fejret på 

Hamborgs bedste Steak 

House med en rigtig god 

bøf og et stor glas rødvin.  

 

Laurits Petersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Årets byfest er på vej.  

Byfestbladet er sendt ud til 

alle husstande. 
Et studie af bladet fortæller en, at 

der ligger et væld af kommende 

oplevelser for hele familien. 

St. Andst Efterskole er på banen 

med en gymnastikopvisning. 

Rikke underholder, der er børne-

koncert, stand-up show, jam, sal-

sa for alle, AUI spring-rytme, 

spejderland og selvfølgelig årets 

optog. 

Husk at have bladet med på sta-

dion søndag, hvis du skulle væ-

re så heldig, at dit nummer bli-

ver udtrukket. 

 

Der er lagt op til endnu en 

stor weekend i Andst. 



 

 

 

 

 
 

2-1 til de sønderjyske piger, som 

derpå spillede 1-1 mod Brørup.  
 

Inden vi skulle møde Brørup, 

blev vi lige enige om, at vi skulle 

finde det gode sammenspil frem.  

 

 

 

 

 

 

 mod et nyt bekendtskab fra Åben

-rå, og det blev en meget lige 

kamp, hvor sejren kunne gå til 

begge sider. Der var lidt for me-

get klumpspil, og begge ÅbK’s 

mål var lidt heldige, mens vores 

faldt efter et mønsterangreb.  

 

 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 

 

 U 9-pigerne i Andst U&I er også 

startet på deres turnering, men vi 

var desværre ramt af tre afbud. 

Heldigvis var der fire friske piger 

fra 1. klasse, der var villige til at 

hjælpe, men det var deres første 

rigtige kamp, så Andst-holdet 

kom under pres i kampen mod 

Bramdrupdam 2.  

De gulblusede, der har trænet 

udendørs siden slutningen af fe-

bruar, var mere boldsikre end 

Andst, men vi fik dog scoret et  

par gange. Nederlag på 2-8.  
 

Det betød, at flere spillere havde 

lyst til at prøve evnerne som mål-

mand, og her er der noget at ar-

bejde med på træningsbanen.  

Stor sejr til V.Nebel.   

 

 

 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

U 11-pigerne fra AUI med hold-

betegnelse "City" er nu også kom-

met i gang med de tre indledende 

forårsrunder.  

Første kamp på Andst Stadion var 



 

 

 

 

 
 

godt sammenspil gav ro over spil-

let.  

Det resulterede i en sikker sejr på 

5-0 med mange rigtig flotte mål.  

 

Næste kamp var mod hjemmehol-

det fra Egtved, der måtte stille op 

uden udskiftere, og det tærer på 

kræfterne, især når holdet også 

laver selvmål.  

 

På den baggrund havde de 

"grønne" ikke det helt store be-

svær med at vinde 6-0.  

 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Optakten til JBU-turneringen har 

været lidt hektisk med rigtig man-

ge kampflytninger, nogle endda i 

sidste øjeblik, men heldigvis er 

fodboldpigerne på Andst "United" 

meget fleksible, så vi var klar til 

det første stævne i Egtved på en 

særdeles lækker kunstgræsbane.  

 

Dejligt at mærke den store kon-

centration hos spillerne allerede 

under opvarmningen.  

Og det gav resultat, selvom den 

første kamp mod Nr.Bjært starte-

de lidt rodet, men en flot AUI-

scoring midt i halvlegen efter  

Det har vi vist både til indefod-

bold og til træning.  

Det gav bonus og endnu mere 

blod på tanden, da Andst-

keeperen kronede nogle flotte 

kampe med at redde et straffe-

spark.  

Så var der kun én vej for de grøn-

ne: fremad, og tre flotte mål gav 

en fortjent sejr. 

 

Tak for stor forældreopbakning, 

og tak til kampdommerne, både 

søndag og mandag, som sparede 

AUI for langt over 1000 kr. i 

dommerudgifter. Flot, at vi kan 

dømme kampene selv, så længe 

reglerne tillader det. 

 



 
 

 

Der bliver givet point for udført 

opgave og god opførsel.  

Vinderne får de udskårne trofæer 

med hjem indtil næste års turne-

ring.  

Jægerlund plantage og shel-

terpladsen er særdeles velegnet til 

dagens strabadser.  

Set på facebook. 

Ud fra et overordnet Ridder-tema 

er 80-90 ulve og bævere i alderen 

7-10 år fra 8 forskellige grupper: 

Jordrup, Hejnsvig, Læborg, Rand-

bøl, Egtved, Andst, Øster Starup 

og Vester Nebel, til den årlige di-

striktsturnering.  

Der er 10 poster med forskellige 

opgaver: ild, urtehave,klokke, ko-

de, mad, skjold, kæphest, kirke, 

førstehjælp og kamp.  

Allerede tre dage senere var der kampe igen, denne gang på hjemmebane i Andst. Første kamp var mod Chri-

stiansfeld, som var foran 1-0 ved halvleg trods mange AUI-chancer. Men angrebene bølgede frem mod CIF-

målet, og tre flotte scoringer gav en 3-1 sejr. I det våde vejr var det ikke lige sagen med en halv times pause 

mellem første og sidste kamp mod Vinding, men påny var forsvarsspillet helt i top, og så er det jo let at være 

angriber. 4-1 til Andst, der allerede nu har spillet sig op i en højere række.  Billedet her med Vinding i hvide 

bluser viser et AUI-angreb med Lærke (16), Victoria, og Matilde F og Sofie i baggrunden.  

Tak for lån af jeres dejlige 

børn! Dagen har været super 

hyggelig, og børnene har fået 

en super fed oplevelse! 

Vi var så heldige, at en af vo-

res ulvebander vandt 2. plad-

sen! Vi er SÅ stolte! 



 
  

 

 

 

Svar på opgave uge 18: Han kører 

med trillebør. 

 

I en beatgruppe kan 3 af 

medlemmerne spille guitar, 2 

kan synge, 1 kan hverken 

spille guitar eller synge, og 1 

af guitaristerne er også en af 

sangerne. 

Hvor mange personer er der i 

gruppen? 

 
 

Hvilke af disse tal er skrevet 

med de samme cifre: 

72.431, 49.866, 69.849, 25.374, 

46.699, 32.147 og 41.733 

 
Se svarene 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, 6. maj 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
16:30 Sommerton for familie-
spillere 
 

tirsdag, 7. maj 
17:15  Bæver-ulvemøde 
 

onsdag, 8. maj 
14:00 Krolf på Solhøj 
 

torsdag, 9. maj 
10:00 Krolf på Solhøj 
14:00 Banko på Solhøj 
 

søndag, 12. maj 
10:30 Gudstjeneste 
 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 


