
 

 

 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

En ny sæson er gået i gang, 

og sommeren er ved at væ-

re forbi for denne gang. 
Forhåbentlig lykkedes det at få 

høstet en god portion D-vitaminer. 

Mulighederne har været der. 

Og det lykkedes at få noget nød-

vendig regn ind imellem, selv om 

det nok ikke svarede helt til beho-

vet. Græsplænerne siger noget om 

det. 

På side 4  kan man få et lille ind-

tryk af, hvad sommerens grøfte-

kanter bragte. 

 

”Tre måneder med Luther.” 
 

Af Helle Torp. 
 

Det blev vist sagt med begejstring i 
stemmen til spørgsmålet om, hvad 
jeg skulle studere, men alligevel 
fremkaldte det et tåget slør af lige 
dele bekymring for min mentale 
habitus og medlidenhed over, at 
jeg skulle beskæftige mig med så 
gammelt og kedeligt stof. 
I selvforsvar og måske også lidt 
som Luthers advokat fik jeg tilfø-
jet, at Luther jo var forud for sin 
tid, og at vi som samfund skyldte 
ham stor tak på en lang række om-
råder.  

 

 

En ny sæson betyder også en stri-

be nye AndstAviser, og den kom-

mende tid vil vise, om de vil være  

lige så fyldige, som de har været i 

dette forår. 

I hvert fald inviteres alle organisa-

tioner, firmaer og andre til at bru-

ge avisen og bringe ting, som de 

og læserne kan have glæde af. 

 

Der kommer 9 aviser, inden vi 

igen holder ferie i uge 42. 

 

 

 

 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 18. august kl. 09.00 

9. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 25. august kl. 10.30 

10. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 1. sept. kl. 14.00 

11. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 8. sept. kl. 19.00 

12. s. e. trinitatis/konfirmandinds. 
 

Søndag, d. 15. sept. kl. 09.00 

13. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 22. sept. kl. 10.00 

14. s. e. trinitatis/Høstgudstjeneste 
 

ANDET KIRKELIV: 
 

Tirsdag, d. 13. aug. kl. 09.00 

UDFLUGT 
 

Tirsdag, d. 10. sept. kl. 14.00 

Læsekreds for de læselystne 
 

Tirsdag, d. 24. sept. kl. 14.00 
Strikkecafé 

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 anden 

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 

 

 

KONFIRMATION 2020. 

Det er snart tid for opstart af det 

næste hold konfirmander, og til-

melding sker fra i år digitalt. Foræl-

drene skal inden 1. sept. tilmelde 

deres konfirmand med NemID på 

følgende side: 

https://www.folkekirken.dk/…/

konfirmat…/konfirmandtilmelding 

Der er forberedelse i konfirmand-

stue og kirke onsdage kl. 16.00 til 

17.30 med opstart d. 11. sept. 

I forbindelse med gudstjenesten i 

Andst kirke d. 8. sept. kl. 19.00 er 

der indskrivning for konfirmander 

og forældre. 

Konfirmationen er  

 

d. 8. 

maj. 

2020 

kl. 

10.00.  

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding?fbclid=IwAR1PJ4cPGV6V4_ORkhqyBP40-6jZo1qxrYJ1h_EBN9At4I21XeIuwPsP1dY
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding?fbclid=IwAR1PJ4cPGV6V4_ORkhqyBP40-6jZo1qxrYJ1h_EBN9At4I21XeIuwPsP1dY


 

 
 
 

Efter ”Havets døtre” følger 
en montage af  Niels Birger 
Wamberg, der har samlet en 
perlerække af  tekster fra H.C. 
Andersens rejseskildringer, 
breve og dagbogsoptegnelser. 
Det blev til i alt 29 udlands-
turneer for H.C. Andersen, 
der efterlevede sin livsfilosofi: 
At rejse er at leve.  
Vi følger eventyrforfatteren 
og verdensborgeren på nogle 
af  hans rejser. 
 

I læsekredsen læste vi i sidste 
sæson to romaner af  Mich 
Vrå: ”Haabet” og ”Peters kær-
lighed” om Dansk Vestindien. 
Mich Vraa sætter punktum for 
sin medrivende og vellykkede 
trilogi om perioden fra begyn-
delsen af  1660’erne til salget 
af  øerne i 1917 med romanen 
”Faith”. I 2017 var det 100 år 
siden, at Danmark solgte De 
Vestindiske Øer til USA, og 
trilogien skriver sig ind i et 
aktuelt og mørkt kapitel af  
danmarkshistorien. 
Desuden vil jeg foreslå, at vi 
kaster os over nogle af  de ro-
maner, der var nomineret til 
DR’s romanpris 2019. F.eks. 
”Hungerhjerte” af  Karen 
Fastrup, ”De” af  Helle Helle 
eller vinderen, ”Guds bedste 
børn” af  Morten Pape.  
 

Den første roman ”Havets 
døtre” udleveres i forbindelse 
med sogneudflugten.  
Hvis man ikke deltager i ud-
flugten, er man velkommen til 
at kontakte mig på tlf. 23 42 
90 74.  
 

På glædeligt gensyn. 

 

 
Sæsonen i Andst Læse-
kreds begynder tirsdag, 10. 
september kl. 14-16, hvor vi 
mødes om at læse spæn-
dende romaner.  
 

Skrevet af  Anita Thye  
 

Så nærmer tiden sig, hvor 
Andst Læsekreds igen samles 
om at læse og diskutere inte-
ressante romaner.  Vi mødes i 
Konfirmandstuen anden tirs-
dag i hver måned kl. 14-16. 
Første gang er tirsdag, 10. 
september. Her er der mulig-
hed for at træde ind i et fæl-
lesskab, hvor der hygges, gri-
nes og diskuteres, og hvor der 
er god plads til, at forskellige 
synspunkter kan brydes. 
Vi læser en roman til hver 
gang, vi mødes. Hvis man hel-
lere vil lytte til romanerne, er 
det muligt at låne de fleste ro-
maner på  

. 
Når vi mødes den første gang 
i sæsonen, er man velkommen 
til at komme med forslag og 
ideer til efterårets læseoplevel-
ser.  
Efterårets første roman er 
”Havets døtre” af  Hanne 
Faldborg. Historien handler 
om de to søstre Oline og 
Thea og deres liv i henholds-
vis Vestjylland og Aarhus i 
årene 1917-1967.  
Senere på året er det hensig-
ten at læse andet bind i slægts-
historien ”Hedens sønner”, 
der dækker årene 1968 til 
2018.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han trådte helt sikkert også ved 

siden af med nogle synspunkter, 

men alt i alt er han værd at kende, 

- ja han havde endda humor. 

Nu var der vist et godt gemt gab 

på vej, så jeg holdt inde. 
 

Men efter tre måneder med Lu-

ther er begejstringen ikke desto 

mindre intakt. Luther er bestemt 

ikke (kun) kedelig. Hans kom-

mentar til moderne konsum kun-

ne være et citat fra en af hans 

mange bordtaler: Alt varer kun 

fire uger, derefter skal der ske 

noget nyt. Dette forlangende efter 

nyt hele tiden er roden til alt 

ondt. 

Han var en skarp debattør, og 

hvis man ikke bryder sig om to-

nen i den moderne debatkultur på 

nettet, eller har brug for nye ideer 

til virkeligt perfide angreb, så læs 

Luther.  

Men minearbejdersønnen, Luther, 

var også et menneske med stor 

psykologisk indsigt og forståel-

se: Øl drikker jeg, men ikke alle 

skal gøre det samme som jeg, for 

det er ikke alle, der er lige så 

pressede som mig.  

Hvis minearbejderne deltager i 

gudstjeneste og bøn om formidda-

gen, skal man se igennem fingre-

ne med, at de springer aftenbøn-

nen over og drikker øl, for man 

skal huske på deres hårde arbejde 

og vaner. 

Og nu, hvor mejetærskere kører 

årets høst i lade, og blommer er 

ved at ende i syltetøjsglasset med 

et godt skvæt madeira, kan det 

passe med en af hans opfordrin-

ger:  

Gud vil, at vi er glade, og hader 

sørgmodighed. Hvis han nemlig 

havde ønsket, at vi skulle være 

triste, så havde han ikke skænket 

os solen og månen og alle jordens 

skatte.  

Det har han skabt til glæde. El-

lers havde han vel skabt mørket 

og ikke tilladt, at solen hver dag 

står op, og at sommeren hvert år 

vender tilbage. 
 

Venlig hilsen   Helle. 

https://www.google.com/search?q=eReolen&sa=X&rls=com.microsoft:da:%7breferrer:source?%7d&rlz=1I7SVEE_en&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecRYwC3w8sc9Yan0SWtOXmNM5OIKzsgvd80rySypFNLjYoOyVLgEpXj10_UNDZPMiisNTM0NNRik-LlQhZSUjfh3XZp2jo1T8H15gmJEbpDDo9Wdq1iZDBia9q04xMbCwSjAw


 

 

Af Lunderskov Y’s Men’s Club, Informationsudvalg. 



 

 
 



 
  

 

 

SUR Trøste-gruk. 
 

Lyset er gråt og vejret er vådt, 

og føret er kun for vadere, 

og jeg er så sur, - og det gør mig så glad, 

for nu kan jeg kun blive gladere. 

Svar på opgave uge 27: 8 ko-

fangere rører ved hinanden. 

                  

Hvis man hvert tiende 

minut stopper sit ur i 1 

minut, hvor længe er den 

lange viser så om at nå 

urskiven én gang rundt? 
 

Se svaret i næste avis. 

Johannes havde en bette ejendom et 

sted i Thy, og da det havde knebet med 

nogle betalinger, kom fogeden og hans 

medhjælper en dag på besøg. Der skul-

le gøres udlæg i nogle høns, fortalte de 

Johannes, som stod og bakkede sindigt 

på piben. 

Han slog ud med hånden mod en flok 

høns, der løb rundt over hele gårds-

pladsen og sagde, at hvis fogeden ville 

have dem, måtte han selv fange dem. 

Fogeden og hans medhjælper piskede 

så rundt på gårdspladsen og fik til 

sidst gennet alle hønsene ind i et skur, 

men da fogeden ville til at føre til pro-

tokols, trak Johannes tegnebogen op 

og sagde: 
 

- Tjae, så må A wal heller betael, men I 

skal da ha’ manne tak for, at I hår fan-

get mi høns. 



 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

12/08/2019  9:30 - 11:30 

Gymnastik på Solhøj 
 

12/08/2019  16:30 - 19:00 

Sommerton for familiespillere 
 

13/08/2019  9.00 - 18.00 

Udflugt med menighedsrådet 

 

13/08/2019  19:00 - 21:00 

Badminton motionsmix - tirs-

dagsmix 
 

14/08/2019  14:00 - 16:00 

Krolf på Solhøj 

 

15/08/2019  9:30 - 11:00 

Krolf på Solhøj 
 

15/08/2019  14:00 - 16:00 

Vi fejrer Solhøjs 2 års fødsels-

dag. Underholdning v/

Knudemusikanterne 
 

18/08/2019  9:00 - 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

 
 

lørdag, d. 31. august kl. 10-13 
Bagagerumsmarked på P-pladsen 
ved Solhøj. 
Salg af kaffe, kage, sodavand, og 
John kommer med pølsevognen. 
Ønsker du en "stand", kontakt 
Jytte på tlf. 22 11 90 99 senest  

den 23. august 

https://www.andst.info/events/gymnastik-paa-solhoej-19/
https://www.andst.info/events/sommerton-for-familiespillere-2/
https://www.andst.info/events/badminton-motionsmix-tirsdagsmix/
https://www.andst.info/events/badminton-motionsmix-tirsdagsmix/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-37/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-222/
https://www.andst.info/events/vi-fejrer-solhoejs-2-aars-foedselsdag-underholdning-v-knudemusikanterne/
https://www.andst.info/events/vi-fejrer-solhoejs-2-aars-foedselsdag-underholdning-v-knudemusikanterne/
https://www.andst.info/events/vi-fejrer-solhoejs-2-aars-foedselsdag-underholdning-v-knudemusikanterne/
https://www.andst.info/events/gudstjeneste-21/

