
 

Af Karina 

Bunkenborg. 

 

En af årets 

udflugter fra 

Solhøj gik til 

Filskov Kro. 

Vi var 20 per-

soner af sted 

fordelt  i om-

rådebussen 

og private biler. Vejret var per-

fekt og humøret i top. På kroen 

blev der serveret flæskesteg, brune 

kartofler og  

 

Af Jørgen Hanssen. 

 

Det, som ikke kan vejes og 

måles. 
Skoleeleven skal med sin forstand 

forstå et regnestykke. Det kan være 

svært. Mon vi alle – dengang i sko-

len - fattede det med procenter og 

brøker og kvadratrod? 

  Efter det nylige folketingsvalg 

bliver der også talt om regnestyk-

ker. Økonomien er vigtig. Der skal 

være penge til sundhedssystemet, 

til skoler, børnehaver og til pensio-

nisterne. 

alt hvad der hører til. Det var læk-

kert, og det var en rigtig hyggelig 

kro med pejsestue og en dejlig 

terrasse.  

 
 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 7. juli kl. 09.00 
3. s. e. trinitatis 
 
Søndag, d. 14. juli kl. 10.30 
4. s. e. trinitatis 
 
Søndag, d. 21. juli kl. 09.00 
5. s. e. trinitatis 
 
Søndag, d. 28. juli kl. 10.30 
6. s. e. trinitatis 
 
Søndag, d. 4. august kl. 09.00 
7. s. e. trinitatis 
 
Søndag, d. 11. august kl. 10.00 
8. s. e. trinitatis 
 

ANDET KIRKELIV: 
 

Kirkens folder med efterårets 
program deles ud i uge 31. 
 
 

 

 

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. 
 

Når præsten holder fri, passes embedet 

af Martin Kobbersmed i Skanderup. 

75 58 50 02 - makk@km.dk 

 

GRAVER:  

Jeppe Bruun, 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) 

Birthe Boye vikarierer, 29 64 35 29 
 

MENIGHEDSRÅDET FORMAND: 

Ole Jensen, 40 28 82 12 

 

 

Solhøj på udflugt til Filskov Præstens spalte 

Vel mødt til 

ÅRETS 

UDFLUGT 

som i år går til 
 

Løgumkloster  

klosterkirke 
 

Middag på  

Øster Højst kro 
 

Klægagergård  

med rundvisning  

og kaffebord. 

 

Velkommen kl. 09.00. 

MENIGHEDSRÅDET 



Men antallet af dåb siger intet 

om, hvad dåben er.  

 

  Det gør derimod den bøn, Jesus 

lærte disciplene: Fader Vor. Den 

lærer os om at have tillid til vor 

himmelske Far, og dermed være 

trygge. Bønnen fortæller os om, 

at der er øjne, der har set os. Vi 

er, hverken i medgang eller mod-

gang, de oversete. Ja, den gode 

nyhed er, at selv om vi bliver ve-

jet, så bliver vi ikke straks regnet 

for uduelige. 

 

 

 

Solhøj fortsat: 
 

 

Derefter gik turen videre 

til  "Karens Minde" ved 

Grindsted, hvor man træder 

ind i en helt anden tidsalder.  

Vi kan ikke sætte tal på nogen af 

delene, beregne dem, heller ikke 

veje eller måle dem. Det, som er 

allervigtigst for os, falder uden for 

tallenes verden. 
 

  Også glæden ved at et lille barn 

skal døbes. Et højtideligt øjeblik. 

Men heller ikke her hjælper tal og 

statistik os til at forstå, hvad dåben 

er. Igen: man kan lave en opgørel-

se over, hvor mange børn der år-

ligt bliver døbt i en kirke. Og det 

går man meget op i i disse tider. 

Tal er så vigtige, for alting koster, 

også en kirke.  

 

 Det er politikernes opgave at få 

det regnestykke til at gå op. Og 

engang bliver man vel enige. 

 

Men ikke alt i tilværelsen er reg-

ning og matematik. Det ved Chri-

stiansborg-politikerne også godt. 

For de taler gerne om værdier. 

Det er det mere udefinerlige, løse 

og ubestemte: hvad en god tilvæ-

relse er, et godt liv, hvad dansk-

hed er. 

 

Faktisk er det kun pengesedler, 

der har en bestemt værdi påtrykt. 

Derfor kan det være svært at blive 

enige om fælles værdier. Ved vejs 

ende kan al tale om værdier blive 

bestemt af, hvor mange penge der 

er til det særlige formål. Det er 

økonomien, der bestemmer, hvor 

skabet skal stå. Og sådan må det 

vel være! 

 

Så er der bare det, at vort liv 

langtfra altid er som et regnestyk-

ke, der går op. Hvis alt gik op, 

ville det ikke gå ud over nattesøv-

nen. Vi ville blive sparet for man-

ge trælse bekymringer. Men vi 

kommer ud for det uventede, det 

ikke-beregnede. Og vi forstår ik-

ke, hvad det er, der sker. Nej, til-

værelsen er ikke som et regne-

stykke, der går op, og hvor alt er 

til at forstå.  

 

  Men så sker der også det, at vi 

til andre tider kan lovprise alt det, 

der ikke sådan lader sig beregne. 

F.eks. den grønne natur netop nu. 

Eller forholdet to mennesker i- 

mellem - kærlighed. Det er heller 

ikke noget, vi i bund og grund 

forstår. Vi kan ikke indfange na-

turen eller kærlighed i tal. Man 

kan lave en statistik over antallet 

af kirkelige bryllupper, og det går 

man meget op i i disse tider, men 

statistikken afslører intet om, 

hvad kærlighed er.  

 

  Og sådan er det med alt det, der 

fylder rigtigt meget i vort liv: Til-

liden to mennesker imellem. Et 

håb om .. eller en glæde over ... 



 

Solhøj fortsat: 
 
”Det var ren "Morten 

Korch"  

Vi var rundt og se det 

hele og sluttede med en 

kop kaffe, muffins, som 

Jytte havde bagt, og Hen-

ning gav is. Så en rigtig 

skøn tur med masser af 

gode oplevelser!  

 

U 9-pigerne fra Andst U&I var 

ene om at repræsentere  pigehol-

dene i klubben ved Skanderup/

Hjarups sportsfest. U 11-holdene 

har tidligere deltaget, men denne 

række blev "kun"  tilbudt som 5-

mands, og det er ikke lige sagen, 

når den står på 8-mands fodbold 

til daglig.  

U 9-pigerne var oppe mod tre 

stærke modstandere, og selvom 

der blev lagt mange kræfter for 

dagen, blev det til tre hæderlige 

nederlag, men vi fik da scoret, og 

regnbygerne holdt sig næsten 

væk, så alt i alt en fin dag for 

Andst, der havde de store smil 

fremme efter at have modtaget 

deres velfortjente medaljer. 



 

 

te, gennemspillede angreb. Hor-

sens kom på 2-1, og i 2. halvleg 

bølgede kampen frem og tilbage. 

Et par gange dansede bolden på 

målstregen efter hjørnespark, men 

heldet var ikke lige med de grøn-

ne. I stedet for udlignede Horsens 

til 2-2, og 45 sekunder før tid 

kom de foran 3-2. Andst satte nu 

alt på et bræt, angreb med mange 

spillere, men det gav bagslag og 

endnu et mål til de rødblusede.  

Men en absolut godkendt indsats 

af Andst "United" i begge kampe, 

og stor ros fra Lunderskovs træ-

ner til Andstpigerne. 

 

 

 

skulle have været videre til et A-

stævne i Ryomgård efter kampene 

i Horsens, men også her var der 

afbud og dermed aflysning. 

AUI var bagud 1-0 ved pausen, 

men holdet fik vist, at der ikke er 

ret langt til, at holdet kan bide 

skeer med A-hold.  

Mod slutningen af kampen skrue-

de LB tempoet op, lavede 3 hurti-

ge mål og vandt 4-0.  

Efter en kort pause var næste 

modstander F C Horsens, og her 

fik Andst-pigerne en forrygende 

start med to hurtige mål efter flot- 

 
 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Det var en flok morgenfriske U 

11-piger, der tog af sted til for-

årets næstsidste JBU-stævne i 

Stensballe, som blev lidt ampute-

ret, da hverken Vonsild eller Vin-

ding magtede at stille hold.  

Lidt ærgerligt at køre så langt for 

en enkelt gældende kamp, men 

heldigvis havde Lunderskov lyst 

til at spille en ekstra trænings-

kamp.  

LB stillede med et kombineret 

hold af A- og B-spillere, for de  

 



 

 

 

(trænerne) er sikre på, vil give go- 

de resultater på sigt   

Og ganske rigtigt! Efter 2 meget 

tætte kampe mod henholdsvis 

Skodborg, som vi vandt 1 – 0 

(mål Daniel), og mod Hammelev, 

som vi vandt 2 – 0 (mål Sebastian 

og Frederik) – kunne hyldesten 

efter en god arbejdsindsats på 

træningsbanen  høstes. 

Efter lidt sejrsdans var det tid til 

hurtig omklædning og en køretur 

retur til Andst.  

 

Her havde en af 

forældrene disket 

op med det helt 

store middags-

bord. Her blev 

hygget, spist og 

snakket om de 2 

gode kampe, der 

var blevet spillet 

om formiddagen. 

 

Af Simon Toft Jensen. 

 

Lørdag, den 15. juni dannede for 

alvor ramme om en rigtig fodbold- 

dag for Andst U 11-holdet, da hol-

det om formiddagen deltog i JBU 

stævne i Sommersted med 2 kam-

pe, og om eftermiddagen til Syd-

bank Cup i Skanderup med 3 

kampe. 

Til trods for vejrmeldinger og ud-

sigten til mange timers fodbold 

var det et oplagt Andsthold, der 

mødtes ved klubhuset om formid-

dagen. 

Kampene var de første efter vores 

snak omkring træningsindsat, og 

det at give sig fuldt ud, hvilket, vi  

 

 
 

Andst Stadion lagde græstæppe til 

sæsonens næstsidste JBU-stævne 

for "City-holdet" i U 11-rækken. 

Den sidste kamp mod Brørup 

blev dog ikke spillet færdig, da 

kamplederen på fornuftig vis fløj-

tede kampen af efter 13 minutters 

spil på grund af det voldsomme 

uvejr.  

Inden da var der faktisk tale om 

spil til ét mål, nemlig Brørups. 

Andst havde inden afbrydelsen 

fået scoret tre gange, og det bliver 

så registreret som kampens resul-

tat.  

Alternativt skulle Brørup en ny 

tur til Andst, for at spille de 

manglende 17 minutter. 

 

Inden denne kamp havde Andst-

pigerne mødt Askov, som mødte 

frem i stærkeste opstilling, men 

de kunne heller ikke stille ret me-

get op over for et velspillende 

AUI-hold, der virkelig er blevet 

gode til at få spillet bredt ud over 

fløjene, og så hjælper det jo altid 

med et hurtigt mål efter få minut-

ters spil. Og forsvarsspillet var 

påny i top, og igen var det dejligt 

at se, hvordan man også fra den 

bagerste kæde brugte hinanden 

som medspillere. 

 



 

 

 

 

 

 

falde med 90 procent inden 2030. 

Det bliver ikke let, og mange ste-

der går udviklingen for langsomt. 

Men der er også tegn på, at nogle 

af tuberkulosens kernelande nu 

gør mere for at komme problemet 

til livs. 

 

Udfordringen er enorm. Seneste 

tal viser, at der dør op mod 4.500 

personer af tuberkulose hver dag, 

hvilket svarer til over 1,6 millio-

ner om året. Desuden vurderes 

det, at næsten hver fjerde person i 

verden  bærer rundt på en skjult 

TB-infektion, som ikke kan mær-

kes, men som bliver i kroppen og 

giver risiko for at udvikle syg-

dommen senere i livet. 

 

Alligevel bliver tuberkulose 

langsomt trængt tilbage, globalt 

set. I gennemsnit falder fore-

komsten med cirka to procent 

om året, og antallet af dødsofre 

er faldet med over en fjerdedel 

siden 2000.  

 

 

 

lungesygdommen sværere at be-

handle. Alligevel er der flere 

tegn på, at verden langsomt er 

ved at vinde kampen mod bak-

terierne. Det skyldes især udvik-

lingen i Kina, flere afrikanske 

lande, og en ny retning i Indien. 

 Det er nu næsten fem år siden, at 

alle verdens lande vedtog en stra-

tegi om at gøre en ende på tuber-

kulose. En af strategiens vigtigste 

målsætninger er, at dødstallet skal  

 
 

Kl. 15 var vi klar på Skanderup 

stadion til 3 kampe i Sydbank 

Cup.  
 

Efter første kamp kunne det tyde-

ligt ses fra sidelinjen, at kræfterne 

ikke var de samme som om for-

middagen, hvorfor kamp 1 blev 

tabt til et meget velforberedt 

Bramdrupdam hold.  
 

De efterfølgende 2 kampe mod 

Vejen og Skanderup blev ligele-

des tabt, og det var et noget trist 

Andsthold, der måtte tage til tak-

ke med en 4. plads. 
 

Alt i alt var der dog tale om en 

god, sjov og meget fodboldfuld 

dag. 
 

Med venlig hilsen 

HH og Simon 

 

 

 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 

 

Tuberkulose er stadig den 

sygdom, der slår flest men-

nesker ihjel. Men det er 

lykkedes flere lande at gøre 

noget ved problemet.  
 

Hver dag dør tusinder af men-

nesker stadig af tuberkulose 

verden over, og hvert år bliver  



 

 

LÆGEBESØG. 
 

I gamle dage kunne læger på 

landet være nogle særdeles 

barske personer. De fleste pati-

enter var bange for den type. 

Man skulle ikke ulejlige dem 

med småting for slet ikke at 

tale om at komme uden for den 

normale konsultationstid.  

Det gjorde Lars Jørgen faktisk 

heller ikke, men en dag han 

kom, passede det ikke lægen at 

tage imod. Da Lars Jørgen rin-

gede på, rev lægen døren op, 

greb ham i kraven og kylede 

ham ned ad trappen, hvorefter 

han baldrede døren i. 

Lars Jørgen fik samlet sig op 

og konstaterede, at han var 

sluppet med nogle knubs og 

skrammer. 

Så entrede han trappen på ny 

og ringede på igen. 

Da lægen igen rev døren op, 

spurgte Lars Jørgen sagtmo-

digt: 

Hvis det her ett hjælper, skal 

A så komm’ igjen? 

 
 

 

T. T. T. 

Jeg har skrevet et sted, 

hvor jeg daglig må se, 

det manende tankesprog: T.T.T. 
 

Når man føler, hvor lidt 

man når med sin flid, 

er det nyttigt at mindes, at 

Ting Tar Tid 

Svar på opgave uge 25: B har ret. 

Der er allerede en prik over i’et. 

 

 

Hvordan kan man fylde én 

tønde kartofler i 2 sække, så 

begge sækkene indeholder en 

hel tønde kartofler? 
 

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, 24. juni 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
 

onsdag, 26. juni 
14:00 Krolf på Solhøj 
 

torsdag, 27. juni 
09:30 Krolf på Solhøj 
 

søndag, 30. juni 
10:00 Gudstjeneste 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

LANGREJSGAARD BRUGSKUNST 
OG RETRO

V/ Helle Schou Scheffmann

Langrejsvej 8, Store Andst

Tlf. 2835 3864
Tjek vores fb gruppe

BOGBUSSEN 
Holder hver tirsdag 

kl. 13.15 - 13.45 
på hjørnet af 

Markdannersvej  
og Vestergyden 

Har du bestemte ønsker ved-

rørende titler eller emner,  

kontakt da Vejen Bibliotek  

på tlf. 79 96 52 50 eller  

vejbib@vejenkom.dk 


