
 

 
 

 
 
Af Viggo Kaspersen (set på Face-
book). 
 

Her er et stærkt billede på 
den situation, vi er midt i! 
 
Den første tændstik til venstre 
blev tændt, og ilden gik hurtigt 
videre til de øvrige tændstikker. Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 

(Set på facebook). 
 

Refleksioner bag ruden: 
Når virkeligheden føles uvirkelig 
Og fællesskabet skal stå sin prøve 
Så tvinges mine tanker til refleksio-
ner 
Om livet som går videre - hver for 
sig 
 

Naturen er stærk, naturen er vild 
Vi har orkaner, vulkaner, jordskælv 
og nu 
En virkelighed som viser hvor små 
vi er 

Vi er bittesmå brikker i universets 
store spil 
Og hvad er meningen med livet så - 
når fællesskabet ikke slår til? 
Sammen - hver for sig - løfter vi i 
flok 
Vi kan, vi skal og vi vil - det er nok 
 

Vi ses engang - på den anden side 
Mine tanker er hos jer alle - det skal 
I vide! 

 
 
Men, én var vaks og trak sig tilba-
ge, og dermed reddede den sig 
selv og de øvrige 6. 
 
Billedet taler så tydeligt, at det 
ikke behøver yderligere forkla-
ring. 
En god reminder til os alle, om 
vores adfærd de kommende dage. 



 
 
 

 

JuniorMix (3. klasse og opefter) 
havde farvelagt opvisningstøjet 
og opstillet lysshow i hallen, som 
gav ekstra effekter til deres op-
visning.  
 

Tak til Rope-skipping fra Holsted 
og Mini Mix fra Tjæreborg som 
leverede det bedste, de havde 
lært. 

 
St. Andst Efterskole sluttede op-
visningen af med en superflot 
opvisning.  
 
(En stor tak til efterskolens lære-
re og forældre, der kommer og 
bakker op om vores opvisning). 
 

 

 

 
Derefter kom Trollingerne 
(børnehavebørnene) ind på gul-
vet med gummistøvler på og pja-
skede i vandpytter.  
 

PowerKids (5 år til 2. klasse) var 
de skønneste cheerleadere og 
basketdrenge – og de var 100% 
klar til at opføre High School Mu-
sical. 

 
 
 

Af Elly Laursen. 
 

Der var rigtig mange tilskuere 
til gymnastikopvisningen 
 fredag, den 6. marts i Andst. 
 

Da Andst Ungdoms- og Idrætsfor-
ening´s gymnastikafdeling afholdt 
forårsopvisning, var det samti-
dig kulminationen på et langt for-
arbejde i vinterens løb fra de 7 
hold og ca. 290 gymnaster.  
 

Til selve opvisningen deltog AUI´s 
egne hold: Familieholdet, Trollin-
ger, PowerKids, JuniorMix samt 3 
gæstehold: Robe-Skipping, Hol-
sted og Mini Mix, Tjæreborg og 
St. Andst Efterskole. 
Alle hold leverede rigtig flotte 
opvisninger. Der var stor kreativi-
tet på holdene, der alle viste lidt 
af, hvad de havde lært i vinterens 
løb. 

 

Efter en imponerende faneind-
march og fællessang: Livstræet 
og ”En lille and med vinger”,  var 
det tid til at få holdene på opvis-
ningsgulvet. 
Familieholdet kom sejlende på 
et stort piratskib – og det var en 
flok skønne Pirater med fart 
over feltet for både forældre, 
store søskende og hovedperso-
nerne, de små 1 – 3 årige. 



Konfirmationer til og med på-
ske bør udskydes. Præster 
skal indstille forældre på, at 
samtlige konfirmationer kan 
blive udskudt. Situationen 
bliver fulgt tæt. 

Begravelsesform kan undta-
gelsesvist være jordpåkastel-
se efter kremering. Præsten 
skal aftale en senere højtide-
ligholdelse med de pårøren-
de. 

De kirkelige handlinger, der 
gennemføres, skal finde sted 
under restriktive forhold: 

• Minimum personale: dvs. 
præst, organist og kirke-
tjener. Antallet af kirke-
sangere bør minimeres 
eller overvejes udeladt.  

• Antal deltagere: Provster 
og præster har af biskop 
fuldmagt til at fastlægge 
et skønnet antal, der om-
fatter nærmeste pårøren-
de og så få som muligt. 

• Kun inviterede deltagere. 
Det er vigtigt, at præsten 
tydeligt giver den pågæl-
dende familie besked om, 
hvor mange deltagere der 
kan være til stede, så der 
er så få som muligt og 
inden for det fastlagte an-
tal. Det er private arran-
gementer. 

• Aftal klart, at kirketjener 
skal tælle ved døren og 
afvise, når det fastlagte 
antal er nået – sammen 
med præsten.  

• Nøddåb og nødvielser kan 
fortsat foretages i private 
hjem. Følg sundhedsmyn-
digheders generelle anbe-
falinger i forbindelse med 
besøg i private hjem. 
Det er præsten, som af-
gør, om og hvordan den 
kirkelige handling skal 
gennemføres under de 
aktuelle restriktive for-
hold. Menighedsrådet skal 
stille det nødvendige per-
sonale til rådighed. Det 
anbefales, at menigheds-
rådet i dialog med præ-
sten nøje vurderer, hvor 
stor en del af den sæd-
vanlige kirkebetjening, 
som er strengt nødven-
dig. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Nyt fra kirkens verden. 
 

Kirkerne er lukkede. Dvs. det 
er ikke muligt at holde kir-
kerne åbne for bøn eller lig-
nende. 

Alle gudstjenester er aflyst. 

Begravelser finder sted under 
andre former. Dåb og vielse 
bør udskydes hvis muligt, og 
dette aftales mellem præsten 
og de involverede. Hvis det 
gennemføres, skal antal del-
tagere begrænses til nærme-
ste pårørende og vidner. 

Inden de mange fremmødte til-
skuere kunne gå hjem med en 
god og glad oplevelse, var der 
kaffe- og kagebuffet, som frivilli-
ge, forældre, bedsteforældre og 
St. Andst Efterskole havde bagt i 
dagens anledning – og som Mar-
git og Co. sørgede for stod klar, 
da opvisningen sluttede. (Tak for 
det). 
Andst Ungdoms- og Idrætsfor-
ening´s gymnastikafdeling vil ger-
ne takke sponsorer for T-shirts til 
gymnasterne. Der skal også lyde 
en stor tak til elever og gymna-
stiklærere fra St. Andst Efterskole 
for at sætte stole op og gøre hal-
len klar til årets opvisning. 
Også tak til de mange AUI- ledere 
og aktive medlemmer samt alle 
de frivillige hjælpere i forbindelse 
med årets gymnastikopvisning for 
den store indsats, som de ydede 
for at gøre opvisningen så flot og 
festlig.  
Også tak til Rikke Ulbrandt for 
den fine tegning 

Elly Laursen  
På vegne af 
Andst Ungdoms- og Idrætsfor-
ening Gymnastik  

 

EN STOR TAK til gym-
nastikkens sponsorer: 
 
Vi er SUPER GLADE for alle jer, 
der støtter gymnastikken i Andst.  
I er med til at gøre gymnastiklivet 
sjovere! 
 
 
 
 
 

Også en stor tak til: 
Jesper Jensen, Viggo 
Madsen, Henrik Høffner, 
Peter Jacobsen,  
Andst Hulmurs-isolering 
og biavler J.E. Mulvad 



CORONA. 
 

Et skift, en ny verden 
begrænser vor færden: 
BLIV NU I DIN STUE, 

så du ikke skal grue 
for det, der kan smitte, 

du må dig beflitte 
på selv at tage vare 

på den nye fare. 
 

Og tænke på andre, 
hvis liv du kan forandre 

ved manglende pli 
og omsorg, fordi 

du selv var uheldig, 
blev ramt, nok tilfældig. 

MEN - Nu skal det stoppe, 
HOLD FANEN OPPE! 

 

Viggo Kaspersen. 
 

ANDST KIRKE: 

Vi er lige nu i en tid, hvor der 
skal træffes hurtige beslutnin-
ger. 

Lige nu er onsdag, d. 18/3, hvor 
dette skrives. 

Konfirmationen er i dag blevet 
flyttet til lørdag, d. 29. august. 

Reglen om max. 10 forsamlede 
gælder ikke for begravelser, 
men der er begrænsninger, der 
sættes af kravet om min. 4m2 
pr. deltager. 

Igen må det siges, at dette gæl-
der den 18/3, men når avisen 
udkommer er det søndag/
mandag, den 22.-23., og da kan 
tingene være ændrede. 

Kontakt Helle Torp: 

75 58 80 30, hvis du har spørgs-
mål. 

 

Folkekirkens ansatte kan bli-
ve bedt om at bistå ved 
strengt nødvendige admini-
strative opgaver, f.eks. i for-
bindelse med dødsanmeldel-
se, dåb, vielser, udbetaling af 
løn eller betaling af forfaldne 
fakturaer. 

Omvendt kan folkekirkens 
ansatte ikke sættes til at ud-
føre almindelige vedligehol-
delses-, tilsyns- eller admini-
strationsopgaver, som ikke 
kan udføres hjemmefra. Op-
rydning og fornøden rengø-
ring skal foretages efter kir-
kelige handlinger. Hvis toilet-
ter på kirkegården holdes åb-
ne, skal de rengøres. Der 
skal fortsat være dagligt til-
syn med kirkens bygninger. 

Alle andre arrangementer og 
møder i kirke og sognegård/
menighedshus skal aflyses. 
Det vil også sige mindehøjti-
deligheder i forbindelse med 
begravelser, menighedsråds-
møder og møder i forbindelse 
med det kommende menig-
hedsrådsvalg. 

Følg sundhedsmyndigheder-
nes anbefalinger for at undgå 
smittespredning: Vask hæn-
der tit, eller brug 
håndsprit. Host 
eller nys i ærme. 
Undgå håndtryk, 
kindkys og kram 
– begræns den 
fysiske kontakt.  

Vær opmærksom 
på rengøring – 
både hjemme og 
på arbejdsplad-
sen.  

 

Hold afstand. 

 



 

 
 

Og så lidt til humøret: 
 

Fy fy skamme 
 

Må man krydse Danmarks grænser 
Må man rejse ned i solen 
Må man stå for tæt i køen 
Må man møde op i skolen 
Må man besøge gamle men’sker 
Og feste løs med venner 
Må man hamstre i butikkerne 
Og trykke andres hænder 
Næ næ næ næ næ det må vi ikke, 
fy fy skamme skamme fy fy ah ah 
slemme slemme fy fy næ næ nix nix 
slut forbudt - men hva må vi så? 
Må man hoste ud i luften 
Må man stjæle sprit og masker 
Må man samles mange men’sker 
Må man gi’ en tungeslasker 
Må man gå i biografen 
Og betale med kontanter 
Må man møde op hos lægen 
Og drikke andres slanter 
Næ næ næ...... 
Må vi gerne blive hjemme 
Må vi gerne vaske hænder 
Må vi hoste ind i ærmet 
Og skyp’ med vores venner 
Må vi smile til hinanden 
Og gå en tur i skoven 
Må vi hente os lidt fastfood 
Og forholde os til loven 
Ja ja ja ja ja det må vi gerne 
næ sikke fint fint ja ja meget det blir 
stort stort klap klap fint fint flot flot 
det var godt - nå det må vi godt.  

 

 

 

 

 

ALTER EGO 
 

(latin = mit 
andet jeg) 

 

En person, 
som har ens 
tillid og kan 
træde helt i 

ens sted. 
 

Det er en ven-
ding, der til-
lægges flere, 

bl.a. Aristote-
les (384 - 322 

f.Kr.) 
Definition:  
En virkelig 

ven. 

Bevingede 
ORD 

Hvor mange tre-cifrede tal findes 
der i talrækken? 
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Alt er aflyst... 
Solhøj, 

Spejderne, 
AUI, 

Vandværket og 
Kirken. 
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