
 

 

Søndag d. 24/11 var der ju-

lekoncert i Andst Kirke fra 

kl. 16 - 17, hvor julen rigtig 

blev skudt i gang. 
 

Af: Adda Katrine Ulbrandt Henriksen 

 

Det var en smuk og stemningsfuld 

oplevelse, at være til julekoncert med 

Ole Kibsgaard, Kaya Brüel og deres 

musikere i Andst Kirke.  

Der var plads til alle, både børn og 

voksne, og der var rig mulighed for at 

få opfrisket nogle julesange.  

 

Alle hyggede sig og hvis man ikke 

var i julestemning da man kom, var 

man det i hvert fald da man gik.  

 

Strygerne spillede når du ser et stjer-

neskud fra Disneys juleshow, og “det 

var efter min mening det bedste”, 

sagde Eddie Marius på 11 år.  

Han og hans søster Sally Marie på 9 

år er ret enige om (og DET sker ikke 

tit kan jeg fortælle) at Ole, Kaya og 

deres musikere var virkelig gode til 

at spille og synge.  

 

Af byfestudvalget. 
 

Byfesten 2020 
På baggrund af grun-

dig evaluering i udval-

get ser vi os nødsaget 

til at ændre på byfesten 

2020. 
Dette skyldes bl.a. udfor-

dringer med både logistik, 

planlægning og mandskab, 

og vi kan derfor ikke afvikle 

byfest den sidste weekend i 

maj. 
 

TIL GENGÆLD lover vi 

at arrangere endnu et 

brag af en byfest for jer d. 

4. + 5 . + 6. + 7. JUNI 

2020. 
 

Byfesten er altså flyttet en uge 

frem. Del gerne budskabet med 

jeres naboer, venner og be-

kendte, så alle kan få flyttet 

krydset i kalenderen. 
 

Find jeres Ariel-kostume frem, 

rens jeres gæller og få øvet jer på 

Baby-Shark-dansen, så vi sam-

men kan fejre Andst Byfest 2020 

med temaet "Under vandet". 
 

Gode ideer er altid velkomne på 

andstbyfest@gmail.com eller her 

på siden. 
 

Vi glæder os til at se jer. 

BYFESTUDVALGET. 



 
 

Sally sagde også, at til sidst, da 

de var færdige, var det dejligt, at 

de havde et ekstranummer.  
 

Alt i alt var det en god koncert 

med lune, humor og gode musike-

re, som kunne få alle til at komme 

i julestemning.  

Så er det jo dejligt at det om min-

dre end en måneds tid er juleaf-

ten!  

Nyt på Andst Kirkegård. 
   

GRAVVASER 

 
Vi har i menighedsrådet 

besluttet  at anskaffe nog-

le vaser til et særligt om-

råde på kirkegården. 

 
Der er tale om urnegravste-

derne i plænen.  

Her vil der komme en vase, 

som sættes permanent  ned  i 

plænen ved hver gravsted, og 

denne vase kan så vendes ved 

brug, hvis man vil sætte en bu-

ket til afdøde. 

 

Det vil være muligt for kirkens 

medarbejder at slå græsset 

uden problemer, når vaserne 

ikke er i brug, da den vendes 

med bunden opad når den ik-

ke er i brug. 

 

Ønsker man som pårøren-

de en ekstra vase, så der 

står en ved hver side af 

stenen, vil det være muligt 

at tilkøbe en ekstra vase 

til kr. 200,00. 

 

Dette kan aftales med gra-

veren. 

Red.: 
 

Birthe Boye Petersen var enig 

med Adda Katrine og hendes 

søskende om, at det var en dej-

lig julekoncert, som fortjente en 

ekstra klapsalve. og det var helt 

forståeligt, at der var stående 

klapsalver. 
 

Tak til Adda Katrine, Sally Ma-

rie og Eddie Marius for deres 

indlæg. 

 

som starter i Andst Kirke 

 
 

og fortsætter i konfirmandstuen, 

hvor der serveres kaffe og Ellys 

hjemmebagte boller og lagkage. 
 

Kom og vær med til  

en hyggelig eftermiddag  

med julesange og julehistorie. 

Eftermiddagen er for alle. 
 

MENIGHEDSRÅDET 



 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Kaffe, hygge, æbleskiver, 

risalamande og masser af 

juleting og andre salgbare 

varer. 

 

Det var julemarkedet på Solhøj 

garant for. 

 

Udenfor bød Dannebrog og jule-

træ med lys velkommen til stedet, 

og inden døre var der farver og 

juleting i stort mål. 

 

 



 



 
  

 

 

Svar på opgave uge 48:  

 

D skilte sig ud. Den 

var spejlvendt. 

  

 

 

 

 

 

 

Halfdan Rasmussen. 

 

 
 

Jeg kan se den mørke nat 

og jeg kan se en stjerne. 

Jeg kan se en lille sky 

der sejler i det fjerne. 

 

 
 

Jeg kan se det lille træ 

og himlen ovenover. 

Jeg kan ikke se min mor 

når mor kan se jeg sover! 



 

 

  

 

 

 

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, 4082-6088 (formand), ), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsniing: Randy Johansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/12/2019  9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
4/12/2019  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
5/12/2019  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 
5/12/2019  14:00 - 16:00 
Adventsstemning i kirken med 
efterfølgende kaffebord i kon-
firmandstuen 
 
6/12/2019  20:00 - 22:00 
Rul og leg med Event Andst 
 
7/12/2019 15:30 - 16:30 
Håndboldkamp serie 3 damer 
Andst - SSK 
 
8/12/2019  09:00 - 10:00 

Gudstjeneste 2. s. i advent  

 

 

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

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-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/

