Karin Viktoria Jakobsson er født
og opvokset i København og bor
nu i Odense, hvor hun studerer

klaver på Syddansk Musikkonservatorium hos lærer Christina Bjørkøe.
Hun har en bachelorgrad fra
SDMK i Esbjerg, hvor hun fik soloundervisning ved Rikke Sandberg og var med til at danne musikerkollektivet ”Det Klassiske Kollektiv”.
Derudover begyndte hun at få orgelundervisning af orgelstuderende Tobias Dahl.
Ved siden af skolen og det nye
arbejde i Andst Kirke spiller Karin
i SLØR, en kvintet, der arbejder
med nyskrevne og nyarrangerede
værker.

ANDET KIRKELIV:
GUDSTJENESTER:
Søndag, d. 24. nov. kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret.
Søndag, d. 1. dec. kl. 10.00
1. søndag i advent.
Søndag, d. 8. dec. kl. 9.00
2. søndag i advent.
Søndag, d. 15. dec. kl. 10.30
3. søndag i advent

Søndag, d. 24. nov. kl. 16.00
Børne/familie julekoncert.
Tirsdag, d. 26. nov. kl. 14.00
Strikkecafé.

Børne/familie
julekoncert
på søndag kl. 16.00
Kaya Brüel og
Ole Kibsgaard

KIRKELIG VEJVISER:
PRÆST:
Helle E. Torp, 75 58 80 30
Kirkekontor, Markdannersvej 17.

Torsdag, d. 5. dec. kl. 14.00
Adventsstemning i konfirmandst.

Hertil rettes henvendelser angående personregistrering; fødsel, vielse, dødsfald
og navneændring, eller hvis man af anden grund ønsker en snak med præsten.

Tirsdag, d. 10. dec. kl. 14.00
Læsekreds for læselystne.

Når præsten holder fri, passes embedet af
Martin Kobbersmed i Skanderup.
75 58 50 02 - makk@km.dk

Torsdag, d. 19. dec. kl. 19.00
Søndag, d. 22. dec. kl. 15.30
4. søndag i adv. Børnegudstjeneste Musikalsk Optakt til julen
LUSANGIKORET.
Tirsdag, d. 24. dec. kl. 14.30 og
16.00 - JULEAFTEN

GRAVER:
Jeppe Bruun, 75 58 86 34
Kirkegårdskontor, Vestergyden 16
Hertil rettes henvendelser angående kirkegården.

Onsdag, d. 25. dec. kl. 10.00
Juledag

ORGANIST:
Karin Johansson, 28 81 13 35

Søndag, d. 29. dec. kl. 9.00
Julesøndag

KIRKESANGER:
(Elisabeth Fischer Jessen, 28 93 84 96)
Birthe Boye vikarierer, 29 64 35 29

Onsdag, d. 1. jan. kl. 16.00
Nytårsdag
Søndag, d. 5. jan. kl. 14.00
Helligtrekonger

MENIGHEDSRÅDET FORMAND:
Ole Jensen, 40 28 82 12

Af Helene Kjær Klyhn.

Onsdag d. 20. november kl.
19 mødes vi i Forsamlingshuset.
Vi binder kransene til byens julepynt, og alle er velkomne til at
komme og give en hånd med.
Det plejer at være rigtig hyggeligt, og Borgerforeningen sørger
for alle materialerne samt for kaffe og kage i løbet af aftenen.
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Borgerforeningen

Lørdag d. 23. november
sætter vi vore smukke
kranse og julebelysning op
i byen.
Vi kan godt bruge et par ekstra
hænder, så det vil være dejligt,
hvis du vil bruge et par timer på
at hjælpe lørdag formiddag.
Vi mødes kl. 10.00 hos Linda i
Skomagerhuset overfor Krotorvet
til rundstykker og kaffe, og derefter går vi i gang med opsætningen.
Meld gerne tilbage på facebook
eller på tlf. 20 33 61 19 om du
kan hjælpe, så vi ved hvor mange
rundstykker, der skal købes.
Med venlig hilsen
Borgerforeningen

Af Anitta Hansen.
Fredag d. 1. november 2019 afholdt Andst Forsamlingshus JDag for første gang. Og det må vi
sige blev en kæmpe succes. Omkring 90 personer lagde vejen forbi Forsamlingshuset, hvor der
blev hygget og snakket med nye
tilflyttere og “gamle”
Andst borgere. Vi blev
rost helt op til skyerne for
pyntningen og hele arrangementet.
Mange tak.
Kl. 20:59 blev julebryggen frigivet og den smagte rigtig godt. På samme
tid trak vi en vinder af
vores konkurrence om 2
billetter til vores julefro

kost den 23. november 2019.
Stort tillykke til Christian Dalsgaard Petersen.
Vi fra Andst Forsamlingshus’ bestyrelse takker mange gang til alle
de fremmødte. Vi ses til næste år
samme tid og sted.

Flygtninge får en fremtid i afrikanske lande.
Af Kurt B. Frederiksen.

I weekenden startede JBUs
indefodboldturnering, og
alle 6 hold fra AUI har været i gang.
U 12-pigerne havde første spillerunde i Hærvejshallen i Bække i
en ikke alt for spændende pulje,
hvor to af de fire hold var fra
Andst.
Heldigvis bliver puljen ombrudt
efter anden runde i december.
"City"-holdet var desværre ramt
af afbud, og da en af spillerne fik
nogle knubs og måtte se til fra
sidelinien, var det lidt op af bakke
for holdet, og selv om det blev til
tre nederlag, blev der kæmpet fint
over hele linien uden sure miner.
"United" derimod var ved fuld
styrke, og de vandt alle tre kam-

pe, hvor mange af målene faldt
efter fint sammenspil.
Næste pigehold, der skulle i ilden,
var U 10-pigerne, og det foregik i
Bramming, hvor holdene for første gang skulle spille med "rigtig"
målmand og fire markspillere.
Denne regelændring gældende for
U 8, U 9 og U 10 var nogle trænere ikke forberedt på, og det skulle
deres spillere så lige vænne sig til.
På Andstholdet var der fire af spillerne, der var til deres første indefodboldkampe, og på den baggrund var det absolut godkendt, at
holdet spillede to kampe uafgjort
og tabte to med et enkelt mål.
Næste JBU-runde er på hjemmebane i ...
Andst-hallen den 7. december.

I flere afrikanske lande får
mennesker på flugt nu bedre
muligheder for at uddanne sig
og forberede sig på at vende
hjem, når krigen er slut.
Antallet af flygtninge i verden er
det højeste i nyere tid, og langt
de fleste flygtninge er ikke kommet til Europa. Fire ud af fem
flygtninge er i nærområderne, og
Etiopien er et af de afrikanske
lande, der huser allerflest flygtninge.
En af dem er Duop på 24, der
flygtede fra militante grupper i
Sydsudan.
”Hvis du siger nej til at slås for
dem, så slår de dig bare ihjel
med det samme,” fortæller
han.
I stedet valgte Duop at flygte.
Da han har en bachelor i regnskab, håber han, at han kan læse
videre og forhåbentlig en dag
vende hjem til Sydsudan, når der
bliver fred.
Tidligere ville det være ekstremt
svært for en fyr som Duop at læse videre i Etiopien, mens han
var flygtning. Men en ny måde at
tænke på flygtninge på er ved at
sprede sig i flere lande i Afrika.
I Etiopiens nye flygtningepolitik
fremgår det, at flygtninge blandt
andet skal have ret til at bevæge
sig frit, at tage arbejde, og at have adgang til sundhed og uddannelse. En del af indsatsen finansieres af udviklingsbistand, heriblandt fra Danmark.

Af Kurt B. Frederiksen.
U 9-drengene fra Andst havde
fordel af hjemmebane i deres første JBU-stævne, og de mange forældre fra de 6 deltagende hold
blev vidne til mange jævnbyrdige
kampe, hvor der blev scoret 44
mål i de 15 kampe.
Gredstedbro var det bedste hold
med fire sejre og en uafgjort
kamp, men alle hold fik points.
Med én sejr, to uafgjorte kampe
og to knebne nederlag sluttede
Andst-holdet midt i rækken.
De lidt større drenge fra U 12holdet skulle have spillet i Billund-hallen, men da hjemmeholdet ikke kunne stille hold, sagde

Holsteds to hold ja til at spille i
Andst-hallen i stedet for.
Her vandt Holsted 1 med 4-1 over
Holsted 2, og 2-0 over Andst, som
igen slog Holsted 2 med 5-3 i
stævnets mest målrige kamp.
Holdene aftalte så en træningskamp, men vi må da håbe, at Billund kan stille hold til næste runde
den 7/12, for tre hold i en pulje er
ikke godt rent sportsligt.
U 8-pigerne var på langfart om
søndagen, hvor deres første indefodboldkampe på "stor" bane blev
afviklet i Åbenrå.
Tre af holdene i puljen var U 9spillere, mens de andre to var U 8spillere ligesom AUI.

Men uanset størrelse blev der gået
til sagen, og trods de nye regler
med "rigtig" målmand blev der
scoret næsten 60 mål i de 15 kampe.
Andstpigerne spillede en enkelt
kamp uafgjort og tabte fire, men
det var så små nederlag, at holdet
kun to gange måtte sætte en ekstra spiller ind. Og så kunne man
godt se i den femte og sidste
kamp, at stævnet havde tæret på
kræfterne.
Men højt humør og mange gættekonkurrencer i bilerne hjem fra
det sønderjyske tydede på, at spillerne havde haft en god dag.
På billedet er holdet ved at varme
op. Saga (målmand), Alberthe,
Frederikke, Liva, Asta, Laura og
Isabel (7)

Alle appelsinerne plus alle druerne er lig 18.
Alle appelsinerne minus alle druerne er lig
12.
Hvis der var fire gange så mange kirsebær
og dobbelt så mange appelsiner, ville værdien af alle kirsebærrene være den samme som
værdien af alle appelsinerne.
Hvad er værdien af kirsebærrene på billedet?

Svar på opgave uge 46:

Figur B skiller sig ud.
Den er spejlvendt.

Den unge dame blev ved selskabet præsenteret for dr. Bruun.

Åh, det var godt, jeg traf Dem, doktor.
Jeg vil gerne bede Dem om et råd for en
lidelse, jeg har.

Så er jeg nok ikke den rette, for jeg er
doktor i musik.

Jo, det er De lige præcis, for det er nemlig syngen for ørerne, jeg har.

18/11/2019 9:30 - 11:30
Gymnastik på Solhøj
20/11/2019 14:00 - 16:00
Krolf på Solhøj

Denne fine skulptur står i
Andst. Hvis du ikke har set
den, så gå en tur ad stien til
Lyngbakkevej.
Der kan den opleves.

21/11/2019 9:30 - 11:00
Krolf på Solhøj
LANGREJSGAARD BRUGSKUNST
OG RETRO
V/ Helle Schou Scheffmann
Langrejsvej 8, Store Andst
Tlf. 2835 3864
Tjek vores fb gruppe

21/11/2019 14:00 - 16:00
Generalforsamling på Solhøj.
Brugerrådet giver kaffe og
boller.
21/11/2019 17:15 - 18:45
Ulvene har møde i Spiren
24/11/2019 9:00 - 10:00
Gudstjeneste - Sidste søndag i
kirkeåret
24/11/2019 13:00 - 16:00
Julemarked på Solhøj med boder, salg af æbleskiver, kaffe
og risalamande.
24/11/2019 16:00 - 17:15
Børne/familiekoncert i Andst
Kirke med Kaya Brüel og Ole
Kibsgaard
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