
 

 

Af Viggo Kaspersen. 
 

At være stjerne, ikke 

for en aften, en dag eller en 

måned, men hele livet, 
… det handlede søndagens 

BUSK-gudstjeneste om. 
 

Spejdere og konfirmander hjalp 

Helle Torp igennem gudstjene-

stens evangelium med det stærke 

budskab, at stjernestatus er ikke 

noget, du selv kæmper dig til. 

ne. Stjernerne blev samlet, og ved 

udgangen fik man så en hilsen, 

skrevet af en an-

den. 

”Du er fantastisk 

som en stjerne - 

bliv ved”,  

en smuk hilsen at 

gå hjem med en 

søndag formiddag. 

Evangeliet siger, at du er elsket 

og regnet med som den, du er. 

Nu drejer det sig om, at 

gå ud og være stjerne for 

hinanden. 

Alle fik nu lejlighed til at 

skrive en hilsen på en stjer-



 

 

For Michael Olsen på sax 

var det et gensyn med Andst 

kirke. 

Michael bor i Kolding og var 

for år tilbage ansat som kir-

kesanger i Andst. Så det var 

ikke første gang, vi hørte 

Michaels sax i Andst kirke, 

men det var et lidt andet ud-

tryk. 

Mange dejlige melodier og 

fantasifulde variationer blev 

det til i aftenens løb. 

 

Der var også lagt op til fæl-

lessang. 

På det omdelte sangblad 

stod: Nu falmer skoven 

trindt om land og Se nu sti-

ger solen, og aldrig har de 

vist været sunget med så me-

gen saft og kraft som på den-

ne aften. 

 

En god oplevelse i  

ANDST KIRKE. 

 

 

 

 

behandlingen af sit udstyr. 

Legende, elegant og uden at 

lave larm, blot fastlæggende 

den seje rytme, som er 

jazz’ens væsen. 

 

En kontrabas, der ikke bare 

følger musikken, men laver 

lange fantasifulde soloer, er 

ikke noget, enhver bassist er 

i stand til. 

Det leverede Morten Rams-

bøl flere gange undervejs. 

 
 

 
Af Viggo Kaspersen. 

 

Salmer og sange i jazzifice-

ret udgave, så de gamle 

mure i kirken må have for-

nøjet sig. 

 

Spil Dansk - ugen var anled-

ningen til besøget af gruppen 

”Jazz på Dansk”, og det var 

dansk og jazz’et, så det var 

en fornøjelse at være til ste-

de. 

 

De 4 mand er alle topmusi-

kere, og det var man heller 

ikke i tvivl om som tilhører. 

Kapelmester Martin Schack 

behandlede klaveret med 

overlegen sikkerhed, hvad 

fremgår af billedet, og der 

var hele tiden stor kontakt til 

øvrige musikere og publi-

kum. 

Trommeslager, Morten 

Lund, lod os heller ikke i 

tvivl om sine færdigheder i  



 

 

 

 

 

Måske er der en egenbetaling 

ved de forskellige kreative 

værksteder, men kun til at 

dække eventuelle udgifter til 

materialer.  

Formålet med dagen er ikke 

et økonomisk overskud, men 

ren og skær hygge! 

 

Jeg glæder mig!  

På gensyn og giv endelig lyd, 

hvis du har en god ide! 

 

Julehygge-hilsner fra 

Rikke Ulbrandt Henriksen 

SMS: 40 82 60 88 

Mail: rikke@hg7.dk 
 

 

 

 
Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 
 

Kære naboer i Andst. 

Den 1. december bliver 

juletræet på Krotorvet 

tændt, og samtidig er 

der i Forsamlingshuset 

mulighed for at hygge 

sig med jule-tamtam i 

alle mulige afskygnin-

ger.  

 
 Du kan lave juledekorati-

oner og andet julepynt.  

 Tage dit eget julefoto til 

julekortet,  

 købe æbleskiver, gløgg, 

pølser og andet godt -  

 og nyde stemningen i 

“cafe-miljøet”.  

 

Måske er vi så heldige, at sko-

lens kor kommer og synger 

igen.  

 

Arrangementet sker i samar-

bejde med Borgerforeningen, 

som heldigvis har en god kon-

takt til julemanden - og han har 

lovet også at kigge forbi i For-

samlingshuset! 

 

Noget er som sidste år, og an-

det er skiftet ud. -  

Der er også plads til dig og 

din gode ide! 

 

Skriv en sms/mail til mig, hvis 

du har en ide, som skal bidra-

ge til den gode stemning den-

ne dag.  

Det koster ikke noget at have 

en bod/stand. Der tages heller 

ikke entre for at komme ind.  

mailto:rikke@hg7.dk


grad også om, at både internatio-

nale organisationer og landenes 

egne regeringer har arbejdet mål-

rettet for at redde børnenes liv. 

I takt med, at færre børn dør, 

er problemet også skrumpet i om-

fang, så der i dag er ret få lande, 

hvor børnedødeligheden stadig er 

meget høj.  

 

FN’s erklærede mål er, at bør-

nedødeligheden inden 2030 skal 

ned på under 25 dødsfald ud af 

hver 1000 levendefødte børn. Ik-

ke alle dødsfaldene kan forebyg-

ges eller behandles, og derfor er 

ambitionen ikke nul døde. Allige-

vel er Verdensmålet for 2030 om 

at redde alle børn, der kan reddes, 

meget ambitiøst. Det vil kræve, at 

verden i gennemsnit klarer sig 

bedre end udviklingen i Vesteuro-

pa har udviklet sig de sidste 50 år. 

 

 

te små børn afspejler, at det er 

lykkedes mange af verdens lande 

at nedbringe fattigdom og nød be-

tydeligt siden 1990.  

Men udviklingen handler i høj 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 

 

Børnedødeligheden i ver-

den er faldet med næsten 

en tredjedel på kun ti år.  
 

Den kommunistiske diktator Jo-

seph Stalin bliver ofte citeret for 

at sige, at et enkelt menneskes 

død måske er en tragedie, men at 

en million menneskers død blot er 

statistik.  

Det kyniske citat rammer plet på 

den måde, at det er svært at over-

skue og forholde sig til enorme 

tal, der fortæller om så mange 

menneskers enkelte skæbner. Al-

ligevel er det værd at bide mærke 

i statistikken om verdens børne-

dødelighed: Sidste år døde 5,3 

millioner af verdens børn, før de 

nåede at blive fem år gamle. Det 

er stadig alt for mange. 

Men der er også en god ny-

hed bag det triste tal. De seneste 

årtier er børnedødeligheden faldet 

støt år efter år, og langt flere børn 

klarer altså nu både fødslen og 

deres første år i livet.  

Tilbage i år 1990 døde et langt 

højere antal små børn hvert år, 

nemlig 12,6 millioner. Over halv-

delen af disse – 7,3 millioner – 

overlever nu.  

Den rivende udvikling i at beskyt- 



 
  

 

 

Svar på opgave uge 44:  

DET ER LOTTES FAR. 

  
Min farbrors tvillingbror er ikke min far-

bror. 

Hvorfor ikke? 
 

Se svaret i næste avis. 

 

 

Mejserne. 
 

Den søde mejse i sin kasse 

har fem små unger den skal passe, 

så den har mere travlt end mor, 

der kun har far og Theodor. 

 

Vi spiser flæskesteg med svesker, 

og drikker sodavand der hvisker. 

De stakkels mejseunger får 

kun myggesteg og fluelår. 

 

Når jeg har spist en farlig masse, 

så går jeg ud til deres kasse 

og putter et par svesker i, 

for svesker kan de sikkert li’. 

 

Og hvis min far og mor vil splejse, 

så vil jeg gi den store mejse 

en frikadelle til de små, 

så de har lidt at gumle på. 

 

For det er svært med mange unger, 

der skriger op af sult og hunger. 

Men fodrer jeg dem dagen lang, 

så blir de nok til høns engang. 

 

Halfdan Rasmussen. 
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04/11/2019  9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
04/11/2019 20:00 - 21:00 
Håndboldtræning herrer 
 
05/11/2019  17:15 - 18:45 
Bævermøde i Spiren 
 
06/11/2019  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
06/11/2019  18:15 - 20:00 
Juniorspejderne har møde 
 
06/11/2019  18:30 - 20:00 
Håndboldtræning damer 
 
06/11/2019  20:00 - 22:00 
Håndboldtræning herrer 
 
07/11/2019  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 
07/11/2019  14:00 - 16:00 
Foredrag v/Jørgen Hansen 
 
08/11/2019 200:00 - 22:00 
Rul og leg med Event Andst 
 
10/11/2019  10:00 - 11:00 

Gudstjeneste  

 
10/11/2019  13:45 - 14:45 
Håndboldkamp damer serie 3 
 
10/11/2019  15:10 - 16:15  
Håndboldkamp herrer serie 1 
 
10/11/2019  16:30 - 17:30  
Håndboldkamp herrer serie 3 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

03/10/2019 14:00 - 16:00 Foredrag på Solhøj v/
Ingeborg og Brian Holm" Fra 
sygepl. og sælger til bonde-
gård og 7 børn" 

Solhøj 

03/10/2019 15:45 - 16:45 Gymnastik PowerKids  

LANGREJSGAARD BRUGSKUNST 
OG RETRO

V/ Helle Schou Scheffmann

Langrejsvej 8, Store Andst

Tlf. 2835 3864
Tjek vores fb gruppe

ANDST AVISEN  
er altid klar til at hjælpe, 

hvis du skal have  
en annonce sat op. 

https://www.andst.info/events/gymnastik-paa-solhoej-19/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-37/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-37/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-37/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-222/
https://www.andst.info/events/foredrag-paa-solhoej-v-ingeborg-og-brian-holm-fra-sygepl-og-saelger-til-bondegaard-og-7-boern/
https://www.andst.info/events/foredrag-paa-solhoej-v-ingeborg-og-brian-holm-fra-sygepl-og-saelger-til-bondegaard-og-7-boern/
https://www.andst.info/events/foredrag-paa-solhoej-v-ingeborg-og-brian-holm-fra-sygepl-og-saelger-til-bondegaard-og-7-boern/
https://www.andst.info/events/foredrag-paa-solhoej-v-ingeborg-og-brian-holm-fra-sygepl-og-saelger-til-bondegaard-og-7-boern/
https://www.andst.info/events/categories/solhoej/
https://www.andst.info/events/gymnastik-powerkids-4/

