
 

 

 

 

Vocal Line er et moderne a-

cappella kor med 30 sange-

re, dirigeret af Jens Johan-

sen. 
(A-capella = sang uden instrumen-

tal ledsagelse). 

 

Koret blev dannet i 1991 i Århus 

og har som sit erklærede mål at 

være frontløber i udviklingen af 

den rytmiske korsang, nationalt 

såvel som internationalt.  

Gennem årene har Vocal Line 

konstant søgt at udvide grænserne 

for a cappella-musikken, og koret 

sigter mod et stadig højere musi-

kalsk niveau.  

Vocal Line tager udgangspunkt i 

den danske kor-tradition. Herfra 

har koret udviklet en stærkt per-

sonlig stil med elementer af pop, 

rock og jazz. 
 

Vocal Line formår som få andre at 

forene himmelstræbende, nordiske 

klange med personlighed og in-

derlighed.  

Dette kombineret med korets vel-

klingende, detaljerede og til sta-

dighed eksperimenterende arran-

gementer får Vocal Line til gang 

på gang at fange og berøre sit pub-

likum – ikke mindst takket være 

sangernes individuelle indlevelse 

og musikalitet, som på karakteri-

stisk vis går op i en højere og sær-

ligt sammensmeltet enhed. 
 

Gennem Vocal Lines 27-årige le-

vetid har koret opnået stor aner-

kendelse i hele Europa og store 

sangere. 

Vocal Line vandt i august 2019 

Eurovision Choir i et meget intenst 

TV transmitteret liveshow fra Par-

tille Arena i Gøteborg foran ni an-

dre kor fra hele Europa. 
 

- Ingen lyder helt som Vocal 

Line!  

dele af den øvrige verden, og ko-

ret kan desuden bryste sig af at 

have vundet en række, store inter-

nationale priser.  

I 2010 havde koret æren af at op-

træde side om side med den ver-

densberømte vokalekvilibrist Bob-

by McFerrin., først i Jazz at Lin-

coln Center i New York, siden hen 

i Musikhuset under Aarhus Vocal 

Festival.  

I 2014 sang de med The Rolling 

Stones på Roskilde Festivalens 

Orange Scene, og i 2015 gav de 

en TV-transmitteret koncert for 

foden af Cristo Redentor i Rio de 

Janeiro, der nåede ud til 180 milli-

oner seere. 
 

Vocal lines 25 års jubilæum blev 

markeret i januar 2016 med en 

fuldstændigt udsolgt koncert i 

Aarhus Musikhus’ Symfoniske 

Sal. Her blev koret suppleret af 

solister som Julie Maria, Steffen 

Brandt og Mads Langer og et 

kæmpe kor bestående af 70 nuvæ-

rende og tidligere Vocal Line-

kommer i Andst Kirke 

18/3 - 19.30. (Åbner kl. 19) 
 

FORBRUGEROPLYS-

NING: Billetter købes på  

https://

andstkirke.safeticket.dk/

vocalline 

og koster 100 kr. + gebyr. 
 

 

Onsdag, d. 19/2 var 

der kun 69 billetter 

tilbage. 



har ikke ændret i antallet af trykte 

aviser og oplever, at antallet af 

aviser, som hentes hver uge, er 

stabilt. Avisen lægges op på 

hjemmesiden Andst.info og 238 

personer modtager hver uge en 

nyhedsmail med link til den nye-

ste avis. Samtidig bruger vi Face-

book i ny og næ som reklame-

fremstød for artikler i avisen.  

 

Et passende spørgsmål er også, 

om tiden ikke længere er til at 

have en lokalavis?  

Har de sociale medier overta-

get, og skal vi lukke avisen ned? 

Jeg synes, det er tanker, som vi 

er nødt til at have sideløbende 

med, at vi arbejder på og med 

avisen.  

 

Ud over at vi har læsere, som ik-

ke er på de sociale medier – så 

mener jeg, det er en kvalitet i sig 

selv i et lille lokalsamfund, at vi 

har vores egen avis.  

Som jeg startede med at nævne i 

indledningen, så er avisen en kul-

turbærer, som skildrer nutiden, 

senere historien i vores lille lokal-

samfund – og det skal vi være 

stolte af.   

 

Vi skal være stolte af, at vi i 

Andst har en stab af frivilli-

ge, som hver eneste uge gør 

en forskel for, at vores samfund 

har en avis som er lettilgænge-

lig, indeholder lokalstof og er 

ganske gratis. Tak til alle som 

bidrager – enten økonomisk eller 

i form af tid. Tak til alle annoncø-

rer, omdelere og udvalget. Uden 

jer – ingen avis.  

En særlig tak til Viggo, som får 

hele avisen til at gå op i en højere 

enhed. Du lægger et kæmpe pus-

lespil hver uge, hvor du, udover 

at bidrage med masser af timer – 

også bidrager med brikker i form 

af indhold, billeder og artik-

ler. Uden dig – ingen avis.  

 

17/2-2020  

Rikke Ulbrandt Henriksen  

Formand for avisudvalget. 

især to områder: avisens indhold 

og økonomi. Vi har fået involve-

ret ABC til i ny og næ at sende 

lidt om hverdagen deroppe, og 

”næstsidste-side” har set dagens 

lys med grubleopgaver, gruk, su-

doku og krydsord – som der flit-

tigt bliver arbejdet med hjemme 

ved vores køkkenbord. 

Årets gang er blevet skildret i na-

turbilleder, og både næstsidste 

side og billederne har fået ros 

fra vores læsere. Det er utrolig 

dejligt med kommentarer og input 

til avisens indhold. Det gør vores 

arbejde nemmere – og vi vil rigtig 

gerne målrette indholdet til læser-

ne – og selvfølgelig også meget 

gerne få nye læsere.   
 

I takt med avisens succes med et 

øget sideantal ulmer paradokset 

nedenunder. For flere sider koster 

flere penge. Penge, som vi reelt 

ikke har – i længden i hvert fald. 

Vi har i udvalget forsøgt os med 

at kontakte og få flere annoncø-

rer, men det er langt fra alle i ud-

valget, som synes, det er en nem 

opgave at tage på sig. Andre mu-

lige løsninger er blevet debatteret: 

er det muligt og må vi deltage i 

optælling i Bauhaus – som AUI 

og spejderne gør det, for at få lidt 

økonomisk hjælp – eller kan vi 

indføre ”brugerbetaling” – og 

spørge lokalbefolkningen om 

hjælp? Avisen har ingen udgifter 

til skribenter, opsætning og re-

daktør. Den bliver også omdelt i 

postkasserne ad frivillig vej – så 

det er reelt kun det - det koster at 

trykke avisen, som er en ud-

gift. Tidligere har det været mu-

ligt for avisen at støtte lokale ini-

tiativer økonomisk, men det har 

vi været nødt til at sige nej til i 

år.  

To postkasser, Andst station og 

Rovedvej, er blevet slået sammen 

til en. Nu findes postkassen 

på Otteshavevej – lige ved Hors-

kjærvej. Samtidig har vi kigget 

på, hvor mange returaviser der er 

i de enkelte postkasser og omfor-

delt – så antallet passer bedre. Vi 

Årsberetning 2020 -

 Andst Avisen  
”Den første danske avis så dagens 

lys i 1634. Siden dengang har der 

været flere forskellige aviser, som 

er kommet til og døet hen igen. 

Berlingske, som blev grundlagt i 

1749, er den ældste nuværende 

avis – som dagligt har et oplag på 

ca. 100.000.  

Lige knap så stort er vores oplag. 

Ca. 150 aviser trykkes der om 

ugen – og dertil kommer alle jer, 

som læser den på nettet. Andst 

Avisen er i vækst. Når vi i besty-

relsen tager et tilbageblik på sid-

ste års aviser, er der i gennemsnit 

kommet flere sider til hver uge – 

og det er dejligt, at der er flere 

sider i avisen med omtaler fra 

hverdagen i Andst.  

Generelt er avisen en kulturel og 

historisk institution. De større 

aviser har en politisk overbevis-

ning, hvorimod Andst Avisen – 

lokal og lille, som den er – er 

ganske upolitisk.   

Andre små samfund får lagt deres 

avissider ind under en større lo-

kalavis eller har slet ingen avis. 

Det er noget særligt, at vi i Andst 

har vores egen avis – og det kan 

vi takke alle dem, der bidrager til 

avisen, for. Vores faste annoncø-

rer har en økonomisk vigtig rol-

le: Uden dem – ingen avis.   

Som annoncør i Andst Avisen 

støtter man, at lokale initiativer 

og arrangementer når bredt ud i 

lokalsamfundet. Man støtter, at vi 

i Andst får oplysninger og viden 

om stort og småt, som er vigtigt 

for os. Som i enhver anden avis, 

vil der være indhold i avisen, der 

opleves som mere eller mindre 

vigtigt for den enkelte, men med 

en avis tager man hele pakken. 

Man kan læse om det hele.” (citat 

fra et indlæg, som jeg skrev, til 

avisen i august 2019)  

Når det så er sagt – så vil vi rigtig 

gerne skrive om det, som er vig-

tigt for vores læsere.  

Siden vi konstituerede os for et 

års tid siden, har vi haft fokus på 



 

 

 

 

Undertiden synes vi, vi har haft et 

rigtig godt tilbud, som ikke så 

mange fik glæde af. 

Så var det et godt tilbud? 

 

 

Første bid blev lidt skæv, og det 

bliver rettet. 
 

Hvert år holdes der et menigheds-

møde, hvor alle inviteres til at 

høre om, hvad der er sket i året 

der gik, og noget om, hvad der 

skal ske i det kommende år. 
 

I år bliver det lidt særligt, idet der 

også bliver orienteret om det 

kommende valg til menighedsrå-

det, som kommer i september. 

Her får du mulighed for at stille 

op med chance for at blive valgt 

ind til at blive en del af det spæn-

dende arbejde, der foregår. 
 

Her i foråret har vi et møde med 

Kirkefondet, som vil komme med 

en sogneanalyse, som skal hjælpe 

os med af få afklaret, om det, vi  

går og ”sætter i værk”, også pas-

ser til Andst Sogn. Det er vi me-

get interesseret i at få afklaret. 
 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Intense møder i menig-

hedsrådet, hvor gode sager 

er på tapetet! 

 
Regnskabet for 2019 er ved at 

være afsluttet og skal ligge på 

provstiets bord sidst i marts. 

Der afleveres et fint regnskab, 

hvor der er balance i tingene. 
 

Flere store opgaver ligger forude. 
 

Første afsnit i det projekt, vi kan 

kalde ny konfirmandstue-

graverkontor, er at få huset på 

Vestergyden fjernet, og det bliver 

der i øjeblikket indhentet tilbud 

på. Og det viser sig, at tilbud kan 

være meget forskellige. 
 

Renovering af kirkegårdsmuren  

er et mangeårigt projekt, hvor der 

tages en lille bid hvert år.  

KFUM-spejdernes Gruppe-generalforsamling. 
 

Torsdag den 12/3 kl. 17.15-18.45 i Spiren. 
Efter opstarten får vi aftensmad, derefter har vi generalforsamling, mens børnene leger. 

 

Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Formandsberetning  

3. Gruppelederberetning  

4. Regnskab  

5. Indkomne forslag  

6. Valg til gruppebestyrelse.  

7. Valg af revisorer og suppleant 

8. Evt.  
 
Indkomne forslag skal være Gruppebestyrelsesformanden 
(Anna Marie Millgaard  -  kramm@live.dk) 
i hænde senest d. 1/3.  
 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Menigheds/

orienteringsmøde 

12. maj kl. 19 

i konfirmandstuen. 

 

Valg til menighedsråd 

15. september 



fatter, Ray Hilborn. 
Fiskebestandene er ikke ved at 
skrumpe over hele verden. 
Mange steder er de på vej op, 
og vi ved allerede, hvordan vi 
skal løse problemer gennem 
effektiv styring af fiskeriet”. 
 

TILBAGEGANG I ASIEN 

Det er primært de europæiske 
lande, samt til en vis grad lan-
dene i Nord- og Sydamerika, 
der har sat grænser for fiskeri-
et og set bestandene vokse. 
Disse lande står for cirka halv-
delen af verdens samlede fi-
skefangst. Den anden halvdel 
af verdens fangst sker i lande i 
Asien, og her er der generelt 
ikke samme overvågning og 
styring af fiskeriet.  
 

Men konklusionen er, at det 
godt kan lade sig gøre at gen-
oprette overfiskede fiskebe-
stande og bruge havets res-
sourcer mere ansvarligt.  
Ifølge forskerne bliver næste 
udfordring at udbrede meto-
derne til at sikre mere bære-
dygtigt fiskeri i større dele af 
verden. 

var at genoprette bestandene, 
så det i længden bliver muligt 
at fange flere fisk hvert år, 
uden at det går ud over næste 
års fangst. 

 

UDVIKLINGEN ER VENDT 

Den metode har virket: Om-
kring år 2000 stoppede fiske-
bestandene i de regulerede 
områder generelt med at blive 
mindre år for år. Og selvom 
der er forskelle på, hvordan de 
enkelte fiskebestande klarer 
sig, og nogle kollapsede be-
stande stadig ikke er kommet 
sig, begyndte mængden af fisk 
i de styrede havområder gene-
relt at vokse fra 2005. 
Det fremgår af en stor under-
søgelse, der blev udført af for-
skere fra blandt andet Wash-
ington University og offentlig-
gjort sidste måned.  
”Der er en fortælling om, at 
fiskebestandene er på vej ned 
på verdensplan, at håndterin-
gen af fiskeriet har spillet fallit 
og at vi har brug for helt nye 
løsninger – og det er totalt for-
kert,” siger studiets hovedfor-

Siden 2005 er det lykkedes 

at få halvdelen af verdens 

fiskebestande til at vokse, 

takket være bedre kontrol 

og styring af fiskeriet.  
 

Fra Verdens bedste Nyheder. 

 

”Når den allersidste fisk er 
fanget, så vender vi kajakken”. 
Cirka sådan sang Kim Larsen i 
1988. Da popsangen blev skre-
vet, var det begyndt at gå op 
for flere og flere, at nogle fiske-
bestande i verden allerede var 
kollapset på grund af overfisk-
ning. Det gjaldt blandt andet 
sildebestanden i det nordøstli-
ge Atlanterhav, torsken ved 
New Foundland, og ansjosfi-
skeriet vest for Chile og Peru. 
 

Men nogle lande var også be-
gyndt at styre deres fiskeri 
bedre, blandt andet ved at sæt-
te videnskabeligt bestemte 
kvoter for, hvor mange tons 
fisk, fiskerne må hive i land. 
Grænserne blev sat på bag-
grund af biologernes viden om 
de forskellige fiskearter. Målet 



  

 
 

 

 

Svar fra uge 8:       Feltet C passer på spørgsmålets plads. 

LYKKENS 
GALOCHER 

 

I 1837 købte 
H. C. Ander-
sen for første 
gang et par 
galocher, og 

næste år 
skrev han 
eventyret 

Lykkens Ka-
losker, hvis 
centrale idé 

er den samme 
som i sagnet 
om Syvmile-

støvlerne. 
Andersens 

Lykkens Ka-
losker blev i 

1844 udnyttet 
af Hostrup i 
Gjenboerne. 

Bevingede 

ORD 
JYSK LUNE. 

Dette med ikke at overdrive sin 

snak, men bare udtrykke sig 

stilfærdigt, er et specielt jysk 

kendetegn. 

Det kom til udtryk hos lands-

bykøbmanden en dag, da det 

regnede ned i spandevis. Else, 

der var en solid kone, var kom-

met af sted uden paraply, så 

hun var drivende våd, da hun 

kom ind i butikken. 

Købmanden kiggede deltagen-

de på hende og sagde en hel 

masse om, at det da var for-

skrækkeligt, som det regnede, 

ja, det jo ligefrem styrtede ned. 

Else så lidt på ham, rystede sit 

tørklæde og sagde så: 

- Jae, det er A også gawn å kom-

men i tanker om. 

Hvis den 1. maj et år er en søndag, 

hvilken ugedag er så 1. juni samme 

år? 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/02/2020 9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 

25/02/2020  17:15 - 18:45 
Bævermøde - Koder og knob 
 

26/02/2020  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 

26/02/2020  18:15 - 20:00 
Juniorspejderne - Pionering og 
knob 
 

26/02/2020 19:00 - 20:00 
Håndboldkamp serie 3 - da-
mer, Andst -  SSK 
 

26/02/2020 20:15 - 21:15 
Håndboldkamp serie 3 - her-
rer, Andst - Kolding KFUM 
 
27/02/2020  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 

27/02/2020  14:00 - 16:00 
Foredrag ved Klaus Bentzen: 
”Det er bedre at leve frem for 
blot at overleve”. 
 

27/02/2020  17:15 - 18:45 
Ulvemøde - Kort og kompas 
 

29/02/2020  19:00 - 20:00 
Skuddags event i Gamst For-
samlingshus 
 

01/03/2020  09:00 - 10:00 

Gudstjeneste  
 

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/

