
 

 
Af Helle Torp. 
 

Menneskelighedens sted. 
 
Der er efterhånden mange steder i 
hverdagen, hvor vi som mennesker 
bliver til brugere, patienter, klienter, 
borgere, seere, klagere.  
Vi møder op hos borgerservice eller 
som forsikringstager eller som pati-
ent med et anliggende.  
 
I heldigste fald, får vi hjælp til det, 
vi kom efter. Bilen bliver synet, 
blodtrykket målt, ansøgningen imø-
dekommet. 
 
I takt med at mange sager kan ord-
nes gennem digitale løsninger, be-
høver vi ikke længere møde et an-
det menneske, når vi skal anmode 
om lån, bestille medicin eller søge 
informationer.  
Man kan sidde derhjemme og kom-
mentere på hvad som helst fra en 
anonym profil på diverse sociale 
medier.  
 
Digitale tilgange kan være meget 
effektive, men det kan også opleves 
fremmedgørende, at man ikke læn-
gere bliver mødt som menneske.  
 
Folk kommenterer på opslag og 
forhold med et sprog og tilgang, 
som de ikke ville bruge ansigt til 
ansigt med et andet menneske.  
 
Når mennesker bliver borgere, kli-
enter eller profil-ejere, immuniseres 
vores indlevelse og empati med an-
dre. 
 

 
Senere, da han var blevet døbt og 
var blevet kirkegænger, tog han tak-
nemmeligt imod en kritik - fremsat 
af Gudmund Rask Pedersen, som 
anfægtede, at de færreste mennesker 
er fuldstændigt selvkørende, når de 
møder afmagten.  
 
I stedet anerkendte han en ny for-
mulering:  
 
”Et voksent menneske er et men-
neske, der er i stand til i givne, 
også stærkt følelsesprægede situ-
ationer, at være den lille, se sig 
selv som sådan og række hånden 
ud og bede andre om hjælp.” 
 

Vi kalder kirken for Guds 
hus, men det er også men-
neskelighedens sted. 

 
 

 
Der mangler i mange sammenhæn-
ge en stemme, der taler menneske-
lighedens sag. Vi er ved at miste 
sproget for, hvad det vil sige at væ-
re menneske blandt andre menne-
sker og under de vilkår, som er vo-
res. Alt for ofte bliver der ikke talt 
til mennesker, som det de er, nem-
lig mennesker. Skabninger, der ikke 
skal måles og vejes, men bare være 
til. 
Der er få steder, hvor vi kan stå 
frem i al vores menneskelige uper-
fekthed, uden at der følger en dom 
med: for syg, for dum, forkert. 
 
I kirken møder vi hinanden om det 
liv, vi er fælles om. Her er vi opta-
get af, hvad det vil sige at leve med 
vægten af det liv, vi har fået over-
draget.  
Det handler ikke om mig og mit liv, 
eller dig og dit liv, men om os og 
vores liv sammen og de udfordrin-
ger og muligheder, vi må komme 
overens med, fordi vi er menne-
sker.  
Her levendegøres sproget for, 
hvem vi er og med de erfaringer, vi 
deler. Vi favnes i alvorlige samtaler 
om, hvad det vil sige, at vi er, som 
vi er. 
 
Der er en stor aflastning i at vide 
sig kendt og elsket og få lov at være 
lille, mens vi i øvrigt tager tilværel-
sen på os og går i lære.  
Peter Bastian skrev i sin bog, 
”Mesterlære”: ”Et voksent menne-
ske er et menneske, der er i stand til 
at bære vægten af sit eget følelsesliv 
uden at ryste på hånden og uden at 
ulejlige andre med det”.  

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. 4/3 var 
der kun 26 billetter 
tilbage. 



 



 
 
 

 
Invitation til generalforsamling  

 
Dato: 21. marts 2020 - i forbindelse med foreningsdagen. 

Sted – i Musiksalen på ABC 
Kl. 10.15 -  Cirka. 

 
Generalforsamlingen afholdes med følgende rammedagsorden iht. Vedtægter af 2017: 
 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab for det foregående regnskabsår 
4. Fremlæggelse af budget for det igangværende regnskabsår 
5. Bestyrelsens øvrige punkter 
6. Indkomne forslag 
7. Valg til bestyrelsen og valg af 2 revisorer 
8. Eventuelt 

 
 

Motiverede forslag fra foreningens medlemmer til punkter på dagsordenen, 
skal sendes til næstformand Simon Toft, simontoftjensen@yahoo.dk og være 
denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen består i dag af: 

Formand Tommy Ditlevsen – ikke på valg 
Næstformand- Simon Toft – Ikke på valg 
Kasser Jens Erik Mulvad - ønsker ikke genvalg 
Sekretær Helene Klyhn – ønsker genvalg 
Bestyrelsesmedlem Henrik Holm – ønsker ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem Linda R. Nielsen- ønsker genvalg 
Bestyrelsesmedlem Michael Mixen Krog – ønsker genvalg 
Suppleant Jonas Høgh Stoltenborg – ønsker genvalg 
Suppleant Christian Hansen – ønsker genvalg 

 
 

Borgerforeningen kan ud over 5 bestyrelsesmedlemmer have flere sup-
pleanter, så er du interesseret i dette er det en mulighed. 
 

Velkommen til generalforsamling. 



Set på facebook: 

 
PØLSEMANDEN 
KOMMER 
 
Søndag, den 15/3 fra 
11 - 15 finder du ham 
i baglokalet hos HØ-
KEREN. 
 
Så vanker der flæske-
stegsburgere og fran-
ske hotdogs (mod be-
taling). 
 
Så er der også en mu-
lighed for at købe ind 
hos vores lokale køb-
mand. (Red.) 
 
 

Set på Facebook. 
 
Bæverne var i fuld 
gang med at lave 
standere i deres fa-
miliefarve. 
 
Det kræver stor 
koncentration. 
 
Men der blev også 
tid til udendørs leg. 
 



 

 

  

 

”FIRETOGET” 
- at komme ind 
med firetoget”. 

 
Stammer i denne 
form fra Johannes 
V. Jensen: Lille 
Ahasverus, 1909. 
 
Men den oprindeli-
ge form var: 
Komme ind med 
ottetoget. 
Det stammer fra en 
vise, Lille Anna, 
skrevet i 1896 af 
Holger Gleesen i 
serien: Sang og 
Klang. 

Bevingede 
ORD 

God morgen  
frøken Lohse! 

 
God morgen frøken Lohse! 

Hvad har du i din pose? 
Jeg har en dejlig sukkerstang, 
der er halvanden meter lang! 

 
Å kære frøken Lohse 

med sukkerstang i pose, 
hvem skænker du  
den sukkerstang 

der er halvanden meter lang? 
 

Du får en bid at smage, 
hvis du lar vær at plage. 

Men resten af den tror jeg nok 
jeg bruger som spadserestok! 

 
Halfdan 

Rasmussen 
Hvorledes er jeg i familie med min mors eneste broders 
niece? 



 

 

 

 

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. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

09/03/2020 9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 

10/03/2020  17:15 - 18:45 
Bævermøde - Naturens Myste-
rium 
 

11/03/2020  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 

11/03/2020  18:15 - 20:00 
Juniorspejderne - Tag på tur - 
forberedelse 
 

12/03/2020  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 

12/03/2020  12:00 - 15:00 
Fællesspisning på Solhøj 
 

12/03/2020  17:15 - 18:45 
KFUM-Spejderne - General-
forsamling i Spiren med af-
tensmad 
 

13/03/2020  20:00 - 22:00 
Rul og Leg med Event Andst 
 

15/03/2020  09:00 - 10:00 
Gudstjeneste  
 

 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Der vil altid være plads 
til DIN ANNONCE. 
 

Kontakt avisen på... 

avisen@andstavisen.dk 

 

Andst Ungdoms- & Idrætsforening 
indkalder herved til generalforsamling 

i forbindelse med Andst-dag 
LØRDAG, D. 21. MARTS 2020 

KL. 12.45 - 13.45. 
 

DAGSORDEN: 
• Velkommen 

• Valg af dirigent 

• Ledergruppens beretning og vision for fremtiden 

• Aktivitetsberetninger 

• Gennemgang af årets økonomiske resultat 

• Indkomne forslag 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer efter retningslinier i §5 

• Eventuelt 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generlforsamlingen skal ifølge 
vedtægterne være formanden i hænde senest 5 dage før generalfor-
samlingen. 

Med venlig hilsen 
Andst Ungdoms- & Idrætsforening 

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/

