
 

 
 

 

Af Helle Torp. 

2019 er gået, og der er kun de e-

rindringer tilbage, som har lagt sig 

forrest i hukommelsen. Det blev, 

som det blev. Vi kan ikke skrive 

det om. Det er allerede visket ud 

af tidevandsbølgen, som en streg-

tegning i sandet på stranden.  

 

Hvert år har sine markante begi-

venheder, som sidenhen vil minde 

os om, at det var dengang: som-

merhuset fik nyt tag, oldefar døde, 

Mette blev statsminister, Simon 

blev student. 

 

 

 

 

 Nytårstanker om kli-

masituationen. S. 3. 
 

 Indkaldelse til Andst 

Avisens repræsentant-

skabsmøde. S. 4. 
 

 Ny cykelsti fra Andst til 

Vejen. S. 5. 
 

 Masser af spændende 

fodboldresultater. S. 5 - 

8. 

 Generalforsamling i 

Forsamlingshuset. S. 8 

 

Nu ligger et nyt år foran os, og vi 

kan sætte os for at gøre os mere 

umage med det nye år. I håb om, 

at vi er så kloge og ufejlbarlige, 

som vi går og tror, vil vi sikkert 

også i det nye år møde muren og 

opdage, at vi ikke kan alt og ikke 

kan lykkes med alt.  

Og vi vil ærgre os igen, fortryde 

og foregøgle os selv med hykle-

risk selvovervurdering, at vi mag-

ter det hele. 
 

Lad mig afsløre allerede nu, at det 

kommer ikke til at ske.  

 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 12. jan. kl. 10.30 
1. s. e. Hellig tre konger. 
 

Søndag, d. 19. jan. kl. 10.00 
2. s. e. Hellig tre konger 
 

Søndag, den 26. jan. kl. 10.00 
3. s. e. Hellig tre konger 
 

Søndag, den 2. feb. kl. 19.00 
Kyndelmisse 
 

Søndag, d. 9. feb. kl. 10.30 
Septuagesima 
 

Torsdag, d. 13. feb. kl. 19.00 
Optakt til Valentin 
 

Søndag, d. 16. feb. kl. 9.00 
Seksagesima 
 
ANDET KIRKELIV: 
 

Tirsdag, d. 14. jan. kl. 14.00 
Læsekreds 
 
 

Tirsdag, d. 28. jan. kl. 14.00 
Kirkecafé 

 

Onsdag, d. 15. jan. kl. 19.00 
Foredrag v/Jørgen Bruun:  
 

Gårdejer Jørgen Bruun, Holsted, 

vandrede i efteråret 2018 ad pil-

grimsruterne fra Danmark til Pe-

terspladsen i Rom, gennem Tysk-

land, Østrig, Lichtenstein og 

Schweiz - over Alperne til Italien.  

På blot tre måneder tilbagelagde 

han ca. 3.000 km ned over det eu-

ropæiske fastland. 

Fra herberg til herberg og fra klo-

ster til kloster, for til sidst at kom-

me i audiens hos Pave Frans i Vati-

kanet. 

 

Hør om 

oplevelser-

ne og be-

væggrunde 

for turen 

og for at 

vandre 

m.m. 

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:  

Karin Johansson, 28 81 13 35 
 

KIRKESANGER:  

(Elisabeth Fischer Jessen, 28 93 84 96) 

Birthe Boye vikarierer, 29 64 35 29 
 

MENIGHEDSRÅDET FORMAND: 

Ole Jensen, 40 28 82 12 

 

 



 at ispindene var større  

 og ferierne længere?  
 

Men når vi fakta-checker, så var 

isene ikke større, hvid jul var en 

undtagelse, og arbejdstagerne har 

aldrig haft så mange feriedage 

som nu.  

Og det er måske en slags indbyg-

get selvforsvar i den menneskeli-

ge hukommelse, at vi forskyder 

vores erindringer efter, hvordan 

de har præget os. 

Sandt er det i al fald, at det, vi 

husker, aldrig vil ændre på, hvad 

der kommer til at ske i morgen. 
 

I Jens Andersens biografi om 

Astrid Lindgren med titlen:  

Denne dag, et liv,  
citerer han indledende forfatteren: 

"Hvad der IKKE er livets mening, 

det ved jeg: at skrabe penge og 

ting sammen, at leve et kendisliv 

og føre sig frem på ugebladenes 

kendissider; at være bange for 

ensomhed og stilhed, at man al-

drig når i fred og ro at tænke: 

Hvad gør jeg med min korte stund 

her på jorden?". 

Jens Andersens portræt er ikke 

noget skønmaleri, men et meget 

ærligt portræt af et menneske, 

som i sine breve og bøger ofte 

udtrykker empati og vemod over, 

at livet er så svært, og at så man-

ge må kæmpe så hårdt for at finde 

vej. 

Fra hendes dagbog fra julen 1944 

citerer han:  

”Jeg er pinligt bevidst om, at det-

te må være det lykkeligste år i mit 

liv; intet menneske kan vel blive 

ved med at have det så godt i 

længden.  

Jeg regner med at prøvelserne må 

komme. Sådan skrev jeg juledag 

sidste år. Jeg vidste ikke, hvor ret 

jeg havde.  

Prøvelserne er kommet, men alli-

gevel vil jeg ikke sige, at jeg er 

ulykkelig.  

Jeg er fortvivlet og meget andet, 

men der er også så meget andet, 

der fylder min tilværelse. 

 

hurtigt, og det gør os både for-

ventningsfulde og lidt bekymrede, 

fordi vi ikke kan andet end følge 

med. 

Vi kan ikke andet, end ønske hin-

anden ”Gud i vold”. 

Det er ikke sikkert, at du vinder 

syv rigtige i lotto hver eneste uge 

og kan skrive om det, men mindre 

kan også gøre det. Meget af det, 

som bringer os glæde, er ofte af 

en helt anden støbning og som 

regel noget andet, end vi ventede. 

Hvem ved -  måske bliver 2020 

året, hvor du høster de første fig-

ner på det nye træ, rykker op i en 

bedre række, får et barnebarn, 

laver den bedste agurkerelish, el-

ler hvor du får lov at nyde synet 

af en då med kalv på din morgen-

tur en smuk dag i maj eller noget 

halt andet. 
 

Til næste nytår skal du tømme 

glasset og læse de 52 sedler og 

genopleve, hvilket dejligt år du 

har haft. 
 

Den nøgterne og pragmatiske vil 

sikkert anfægte, at når man kun 

må skrive gode oplevelser på sed-

lerne, så får året en skæv tyngde 

og negligerer alt det, som gjorde 

ondt og var svært. Og det er rig-

tigt. Men når det er sagt, så sorte-

rer vi altid I, hvad vi husker:  

 Hvem kan ikke bekræfte, at 

der altid var sne juleaften i 

gamle dage;  

Til gengæld kommer der til at ske 

så meget forskelligt, som ikke må 

tages for givet.  

Jakob skriver, at vores liv og 

fremtid er som en tåge. Vi kan 

gøre os mange forestillinger om, 

hvad der venter forude, men vi 

ved kun meget lidt. Han opfordrer 

til, at vi hæver blikket og frem for 

alt også livets tunge last og over-

giver det til Gud. Hvis Herren vil, 

så skal vi leve og gøre det eller 

det. 

Førhen hørte man ofte mennesker 

lægge denne aflastning ind, når 

talen kom på gensyn og noget 

fremtidigt. Tilføjer man sit ud-

sagn et ”Om Gud vil”, så lægger 

man fremtiden og ansvaret hos 

Gud, for vide, hvordan det vil en-

de, kan vi sjældent med sikker-

hed.  

Det handler ikke om pessimisme 

eller bedrøvelse, men om tro. Om 

at overgive det, man ikke har ind-

flydelse på, i Guds hænder. Det er 

meget velgørende at blive mindet 

om, at alt ikke ligger på vore egne 

skuldre. 

Selvfølgelig skal vi se fremad og 

forberede og planlægge, men det 

må ske med en åben horisont, i 

bevidsthed om, at planer kun er 

planer og ikke selve fremtiden. Vi 

er så værgeløse, når vi har sat he-

le vores lid til planer, som kan 

slås omkuld på et øjeblik og efter-

lade os i kaos. 

I gamle dage sagde man ikke blot 

”Om Gud vil”, men når man skul-

le på rejse, så ønskede man 

folk "Gud i vold".  

Dronningen citerede engang tale-

måden i en nytårstale og sagde: 

”Det er større ord, end de fleste 

af os tør bruge i dag....I aften vo-

ver jeg det alligevel: Gud i vold.” 
 

"Vold" betyder "beskyttelse", 

som vi kender det fra volde og 

voldmur. Når ønsket lyder: "Gud 

i vold", så udtrykkes der håb om, 

at modtageren vil have tillid til 

Gud, en tro på hans beskyttelse. 

Mentalt er vi mere eller mindre 

parate til det nye år. Tiden går så 

Man kunne i år måske 

give sig selv en lille opga-

ve for året. Find på en af 

årets første dage et rum-

meligt, tomt syltetøjs-

glas. Find så nogle små 

sedler og læg dem ved 

siden af med en blyant.  

 

Hver søndag tager du en 

seddel og noterer noget, 

som har bragt dig glæde 

i ugens løb. Sedlen læg-

ges i glasset. 



Men det skal besluttes, at det 

vil vi. 

 

Nogle steder i Kina bliver hver 

enkelt pæreblomst nu bestøvet 

med håndkraft, fordi 

bierne er døde af 

sprøjtegift.  

Mange af verdens in-

sekter er ved at for-

svinde, men insektfor-

skere ved godt, hvor-

dan vi redder det vigti-

ge småkravl.  

 

Astrid Lindgren ville ikke tale om 

sin tro, men udtaler til en ven:  

Det er måske skammeligt af mig 

at fornægte Gud, eftersom jeg 

takker ham så ofte og beder til 

ham, når jeg er fortvivlet. 
 

Hun var privat om sin tro eller 

ikke-tro, og den tilgang er i grun-

den ret så evangelisk: Før Jesus 

lærte sine disciple fadervor, ind-

skærpede han dem: Når du vil 

bede, så gå ind i dit kammer og 

luk din dør og bed til din fader, 

som er i det skjulte. I må ikke væ-

re som hyklerne, der stiller sig 

frem på gadehjørner for at vise 

sig for mennesker. Brug ikke 

mange ord. Gud ved, hvad I træn-

ger til. 

Gud ved, hvad der rører sig bag 

det lukkede ansigt, som tavst be-

der.  

Gud ved, at vi kommer tøvende, 

tvivlende, paniske eller med den 

fortrolighed, som hviler sig i or-

dene: Om Gud vil!  
 

Godt Nytår! 

 

 

 

HVOR ER VI PÅ 

VEJ HEN? 
Af Viggo Kaspersen. 

 

2019 blev året, hvor der for alvor 

blev sat focus på klimaet.  

Unge mennesker verden over har 

demonstreret, og herhjemme blev 

valget et klimavalg, hvad nogen 

ikke rigtig opdagede. 

Den danske regering har taget 

beslutninger, der måske kan brin-

ge Danmark i den rigtige retning. 

Den enkelte af os må gøre det, vi 

mener at kunne tage ansvar for. 

En ting er nok sikker: det er ikke 

tiden at vise ligegyldighed. 

Disse tanker blev baggrunden for 

årets jule-nytårsdigt. 

Godt nytår. 

 
 
 

 

Vi bor på en klode, just én af de gode,  
hvor vilkår for liv er til stede.  

Og liv er opstået, årtusinder gået,  
så vi blev et led i en kæde.  

 
Vi ønsker, den kæde kan øges med glæde, 

fordi livet stadig kan trives. 
 Det ansvar er vores, at kloden ej såres, 

men stadig ”med næring oplives”. 
—————— 

For tiden er tegnet, at vi har forregnet 
vor adfærd, for den destruerer. 

Signaler i mængde forøger den længde 
vort ”synderegister” præsterer: 

 
Vi hører om tørken og voksende ørken, 

om Arktis, der hastigt nedsmelter. 
Om voldsomme storme, der synes abnorme, 

som byer og skæbner omvælter. 
 

Og havene stiger, og markerne viger, 
livsgrundlag for men’sker forsvinder. 

 hvis ikke det ender -  med at vi erkender, 
vil fejlene vokse til tinder. 

—————— 
 

Vi står ved et krydspunkt, som kan bli’ til lyspunkt 
hvis vi vælger rigtige veje. 

Man skal være modig, men vejen bli’r ”blodig”, 
hvis jorden ej finder sit leje. 

 

Der er nu kun én vej, der er ingen genvej, 
vort overforbrug må bekæmpes. 

Måske oldebarnet kan løsne for garnet, 
måske skal der stadigvæk dæmpes? 

 
Viggo Kaspersen. 



 
 

Vigtig meddelelse fra Andst Avisen  
til foreningsformænd m.fl. i Andst sogn:  

 
Indkaldelse af navne på foreningsudpegede repræsentanter til Andst 
Avisens repræsentantskabsmøde, der afholdes den 17. februar 2020 
kl. 19.00 i lokalerne på Solhøj.  
 
 
I henhold til vedtægternes § 4 meddeler de repræsenterede foreninger navn/ navne på de 
personer, der skal udgøre repræsentantskabet fra den 17.2.2020 og et år frem.  
 
Det nuværende repræsentantskab (2019) består af følgende foreninger og repræsentanter:  
 

2 for Andst Ungdoms- og Idrætsforening: Ole Müller, ? 
2 for Spejderne i Andst: Finn P. Nielsen, Bente Ehmsen  
2 for Andst Borgerforening: (Ingen udpegede)  
2 for Andst Lokalråd: John Raahauge, ? 
1 for Andst Erhvervsklub: (Ingen udpeget)  
1 for Andst Forsamlingshus: Jørgen Stenderup  
1 for Gamst Forsamlingshus: (Ingen udpeget)  
1 for Menighedsrådet: Viggo Kaspersen  
1 for Andst Støtteforening: (Ingen udpeget)  
1 for ABA (Andst Borger og Aktivitetscenter): John Krogh  
1 for Brugerrådet v. Solhøj: Carl Henning Thrysøe  
1 for Grundejerforeningen Bjergevænget: Valdemar Rasmussen  

 
 

Foreningerne bedes meddele navn/navne på de personer, der udpeges som 
repræsentanter for den kommende periode, senest den 31. januar 2020 til 
formanden, Rikke Ulbrandt Henriksen, rikke@hg7.dk, 40 82 60 88. 

 
Bemærk: Indkaldelsen af navne  
sker kun ved denne annoncering!  
 
Der udsendes ikke særskilt indkaldelse pr. brev eller 
mail til de repræsenterede foreningers formænd.  
 
 
 

Andst, januar 2020  
Forretningsudvalget 



 

 

 

Tre spillere havde ikke scoret in-

den de sidste 10 minutter, så det 

blev prioriteret højt, at de også 

skulle på scoringslisten. Men 

Louise og Mia Maja havde ingen 

held i sprøjten, idet de ikke min-

dre end fire gange sendte bolden 

på træværket. Til gengæld lykke-

des det Lærke efter en solotur 

over en halv banelængde at hamre 

bolden op i det øverste målhjørne. 

Flot punktum for en fornem ind-

sats af Andst-pigerne i en kamp, 

som for anden gang i år bød på 

tre hat tricks scoret af Victoria, 

Malou og Malene (der var lige 

ved at score dobbelt hat trick), 

mens Sofie med to og Falk med et 

mål også fik nettet til at blafre. 

 

Næste gang U 12-pigerne skal i 

ilden, er lørdag d. 28/12 hvor to 

hold deltager i Askovs store inde-

fodboldstævne, Martinsen Cup. 

 

Her ser du: Lærke højt tilvejrs 

ovenover Louise, Victoria og So-

fie, mens Malou, Falk, Mia Maja 

og Malene ligger ned. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Vester Nebel spiller udefodbold 

hele året, og de havde spurgt, om 

Andst havde lyst til en trænings-

kamp på kunstgræsbanen ved 

Ågård Idrætsefterskole.  

Det var der 8 friske AUI-piger, 

der ville, og mon ikke det er re-

kord for AUI med et pigehold i en 

udendørs kamp kun 13 dage før 

juleaften.  

Termometret viste 7-8 grader og 

ingen vind, så det var en fin aften, 

der  var valgt. 

Men ikke nok med det. Andst-

pigerne fik også sat scoringsre-

kord for en kamp på 2 x 30 minut-

ter, idet slutcifrene lød på 15-0 

efter 5-0 ved halvleg.  

Den tidligere rekord var på 13-1.  

 

Men ros til hjemmeholdet, der al-

drig gav op, og det må også siges, 

at AUI viste noget af det bedste, 

holdet kan, ja selv indøvede hjør-

nesparksvariationer gav mål. Og 

ros til sammenholdet hos U 12-

spillerne, som på skift vogtede 

målet i kortere perioder, så ingen 

skulle fryse. 

Nu kommer cykelsti-

en på Gamstvej i 

form af 2-1 vej. 
 

Niels Therkildsen, byrådsmedlem 
 

Den 23. januar gennemfører Ve-

jen Kommune en åstedsforretning 

som forberedelse til etablering af 

en mere sikker 2-1 vej på Gamst-

vej og lidt af Frederiksbergvej.   

 

2-1 vejen vil således gå fra by-

grænsen ved Frederiksbergvej og 

videre mod vest ad Gamstvej helt 

ud til Gestenvej. 

 

En 2-1 vej har visuelt kun èt køre-

spor, der benyttes af trafikanter i 

begge retninger, og har afbrudte 

kantlinjer i begge sider af vejen. 

Kantbanerne benyttes af cyklister 

og som vigeareal, når to modkø-

rende trafikanter mødes. Der vil 

blive etableret hastighedsbe-

grænsning på strækningen. 

 

Alle berørte lodsejere er inviteret 

til åstedsforretningen. Ud fra de 

oplysninger, der fremgår af Ny-

hedsbrev fra Vejen kommune fra 

17. december 2019, er der kun 

tale om et mindre arealkøb fra én 

lodsejer. For de øvrige lodsejere 

er der tale om afståelse af rettig-

heder i form af oversigtsarealer 

med begrænsninger i tilladt plan-

tehøjde, så trafiksikkerheden for-

bedres. Det er oplyst, at arbejdet 

med 2-1 vejen er afsluttet inden 

sommerferien. 

 

Rent sikkerhedsmæssigt ville en 

dobbeltrettet cykelsti ved siden af 

vejen være at foretrække. Proble-

met er, at en dobbeltrettet cykelsti 

fra Andst til Vejen vil koste et 

tocifret millionbeløb og i cirka tre 

år tømme kontoen, der er afsat til 

cykelstier i hele kommunen. Og 

det er ikke realistisk at få igen-

nem byrådet. Men ud fra de op-

lysninger, vejingeniører giver, er 

2-1 veje på egnede strækninger et 

udmærket alternativ til de langt 

dyrere dobbeltrettede cykelstier. 



 

 

 
 

 

at alle spillere vælger den samme 

skole i Vejen efter sommerferien, 

og at de stadig spiller fodbold i 

AUI.klassen  

 

 

sammenspillet med drengene, 

selv om tempoet var noget højere 

end i den normale 

JBU-pigetur-nering. 

Med to drenge og to 

piger på banen skul-

le der løbes mere 

end normalt, men 

det klarede både 

drenge- og pigespil-

lerne flot. To af pi-

gerne kom på mål-

tavlen sammen med 

tre af drengene fra 

Andst skole. Udbyt-

te: en sejr, to uaf-

gjorte kampe og to 

nederlag kronede en 

flot indsats i 

Lyshøjhallerne, 

hvor rigtig mange 

tilskuere bidrog til 

en god stemning 

under kampene. 

 

 

 

 

på et eminent hovedstød. 

"Hvornår skal vi spille igen", 

spurgte en af drengene. Ja det bli-

ver til jul i 2020, og så må vi håbe,  

 

 

 
 

og det var en fornøjelse at se, 

hvordan de tre fodboldpiger i klas-

sen på glimrende vis faldt ind i  

 

 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Fodboldspillerne i 6. klasse 

var hurtige til at melde til-

bage, da de fik tilbudet om 

at deltage i en mix-række 

ved skolefodboldstævnet i 

Lyshøjhallerne i Kolding.  
 

Med fire spillere på banen, heraf 

mindst to piger, og med uvante 

regler med "mand over midten" 

og udvisninger ved frispark gav 

de syv deltagende hold hinanden 

nogle forrygende og meget jævn-

byrdige kampe. Andst lagde ud 

med en sejr, og hvis den sidste 

kamp også gav sejr, ville 6. klasse 

slutte på en tredjeplads. Holdet 

tabte 2-4, og blev nummer 6, men 

det siger lidt om jævnbyrdighe-

den. Kasper og Ann Sofie delte 

topscorerværdigheden, men det 

var Lærke, der lavede dagens mål  

 

 

 

 

Eleverne i 4. klasse på Andst sko-

le ville også være med i mix-

rækken ved dette års skolestævne, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunderskov og Ribe blev tabt, 

mens Vejle Boldklub udlignede 

til 3-3 bare to sekunder før sire-

nen lød.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man var næsten en hel time bagud 

i tidsplanen, da lørdagens sene 

puljer skulle i gang.  

Her var Andst "City" første hold 

på banen, hvor kampene mod  

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Pigerne fra 5. klasse på Andst 

skole havde valgt at stille op i en 

ren pigerække til julens skolefod-

boldstævne med Nr.Bjært/

Strandhuse som arrangør.  

I modsætning til 2018, hvor hol-

det gik ubesejret gennem turne-

ringen, startede pigerne denne 

gang med et nederlag på 1-2, men 

så var de spillet varme, og de to 

næste kampe gav sikre sejre på 4-

0 og 3-0. Dermed var der lagt op 

til en "finale" mod Kongsbjerg-

skolen fra Lunderskov, en svær 

opgave mod et hold dygtige piger, 

som til daglig spiller i  Lunder-

skov Boldklub. Men Andst-

eleverne gik frisk til sagen, førte 

både 3-0 og 4-1, inden kampen 

sluttede 4-2.  

Ny pokal til pokalskabet på Andst 

skole, trøjer og medaljer til spil-

lerne. 

 

 

 

 

 

 

Man skulle ikke tro, at Askov/

Malt havde været arrangør af det 

store julestævne, Martinsen Cup i 

indefodbold, i 32 år i træk, for der 

var nogle skønhedspletter i år.   

På billedet har Louise 

givet bolden op til 

Ann Sofie i kampen 

mod Ribe (blå trøjer), 

mens Rimante og Silje 

(2) ser til. 



 

Så skulle "United" på banen mod 

det andet Lunderskovhold, og det 

gav en sikker sejr på 3-1.  

 

Mens kampen i hal 4 var i fuld 

gang, lød det over højttaleren i 

hal 3, at man savnede holdet fra 

Andst.  

Hurtigt halskift og ny sejr på 2-1 

over Askov. 

Ingen pause og næste modstander 

var de senere vindere fra 

Nr.Bjært/Strandhuse, som fortjent 

vandt 4-1.  

 

Andst blev på banen, og her var 

modstanderen fra Skodborg, som 

hev en kneben et måls sejr hjem, 

og dermed manglede "United" et 

enkelt points for at avancere til 

semifinalerne.  

Men fire kampe i træk uden pau-

ser. Det tærede på konditionen.  

 

Med den store forsinkelse var det 

for sent at komme i svømme- og 

springhallerne, så begge hold 

mødtes søndag formiddag, kørte 

til Vejen IC og fik et par fornøje-

lige timer sammen. 

 



 
  

 

 

 

NOGET OM  

EN SØGENDE SJÆL 
 

På byens hittegodskontor 

som gamle Jensen passer, 

der kan man finde hattefoer 

og sko og kontrabasser. 

 

Der ligger juletræer og nips 

og træben og raketter, 

og smarte strømpebånd  

og slips 

og lyseblå korsetter. 

 

Der ligger tusind sære ting, 

som folk har glemt i toget. 

Men gamle Jensen  

går omkring 

som om han søgte noget. 

 

Han leder mellem brudeslør 

og mus og kaffetragte, 

for han har mistet sit humør 

og glemt,  

hvor han har lagt det. 

 

 

Halfdan Rasmussen. 



 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/01/2020 9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
08/01/2020  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
08/01/2020 19:30 - 21:30 
Bankospil i Gamst Forsam-
lingshus 
 
09/01/2020  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 
10/01/2020  20:00 - 22:00 
Rul og Leg med Event Andst 
 
12/01/2020  10:30 - 11:30 

Gudstjeneste og Nytårsparade 

for spejderne.   

 

 

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  

 

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/

