
 

 

Indsendt af Helle Torp. 

 

Hvis alting nu var som altid, 

så havde jeg åbnet mit hjem, 

og budt  dig – som altid – på kaffe, 

og som altid gi’t dig et klem. 

Hvis alting nu var som altid, 

så kunne vi mødes et sted, 

og vi kunne sagtens vær’ mange, 

og alt det, vi kender, ku’ ske. 

 

Og måske vi så ville tænke: 

Den blev som altid, den dag. 

Kan hænde, vi helt enkelt glemte, 

hvor endeløst rige vi var 

- mens alting endnu var som altid. 

For intet er ligesom før, 

vi samler os ikke om bordet, 

som mennesker altid gør. 

 

Ja, alt er så underligt stille. 

Og ingen ved helt, hvad der sker, 

og hvad det betyder for spurve, 

og planter og alt det, som er. 

Måske ser jeg verden lidt bedre, 

når samfundet går lidt i hi 

- alt livet som myldrer omkring os, 

og alt, som gør jorden så rig. 

 

Når ingenting er som altid, 

så burde vi skrive en sang, 

om hvordan vi vil, det skal være, 

når dette er ovre engang. 

Og måske vil første vers lyde: 

at nu vil jeg åbne mit hjem 

og byde – som altid – på kaffe 

og  gi’ dig – som altid - et klem. 

 

(Sindre Skeie - (dansk oversættelse 

v. Tine Illum) 

 

 
meddelte på Facebook. 
 
Men nu er det helt andre toner, der 
lyder fra købmanden i Andst. 
 
- Det går faktisk helt fint lige nu, 
og selv om man sagtens kan rin-
ge til Høkeren og bestille varerne 
som takeaway, er mine kunder 
nu blevet flinke til selv at komme 
her for at handle i butikken, si-
ger Lilly Ellegaard. 
 
Hun er ikke selv i tvivl om, hvor-
for hun dagligt har fået flere kun-
der end for bare fire måneder si-
den. 
Det er helt sikkert, fordi vi alle 
sammen i Andst går hjemme nu. 
Det er derfor, de også har fået tid 
til at komme ind ad døren hos Hø-
keren. 
Hvor svært kan det være! Det ta-
ger ikke længere tid at handle hos 
Høkeren, så læs overskriften!   
BARE FORTSÆT SOM NU! Vi vil 
nemlig beholde vores købmand! 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Det er nemlig gode tider 

hos Høkeren i Andst! 

 

”Midt under coronakrisen er bor-
gerne i Andst blevet flinke til at 
handle i byens lokale købmands-
butik.” 
 
Sådan skriver Søren Dippel i Jyd-
ske Vestkysten den 21. marts, og 
han fortsætter: 
 
”Det er ikke mere end fire måne-
der siden, vi her i JydskeVestky-
sten skrev, at det i mere end et års 
tid har knebet for borgerne i Andst 
at købe tilstrækkeligt stort ind i 
byens købmandsbutik Høkeren.  
 
Så galt stod det til, at butikken 
ikke mere kunne give købmanden 
en rimelig årsløn, hvilket købman-
den selv, Lilly Ellegaard, dengang  



 

 

Vores største udfordring er ikke, 

at vi har fået større byrder, end vi 

kan bære, men at vi ikke har fun-

det en hverdag i det endnu. Han 

refererer et citat fra nettet: ”Dine 

bedsteforældre blev sendt i krig. 

Du bliver bedt om at blive på so-

faen. Det kan du godt.”   

 

Vi er så småt ved at lære de gam-

le dyder: tænke langsigtet, tænke 

på klimaet, vise hensyn, ordent-

lighed, og nu er vi nået til tålmo-

digheden.  

Tålmodigheden har sin særlige 

udfordring, fordi den forudsætter 

langsomhed, ro og en tilsidesæt-

telse af at se resultater straks. Vi 

kan ikke løbe den i gang, som 

ellers bør, ved at være omstil-

lingsparate og dynamiske, men 

kun ved at vente.  

 

Det er svært, men mon ikke vi 

kan lykkes med det, hvis vi øver 

os sammen hver for sig. Så und-

går vi at ligge under for proble-

mer, som endnu ikke er opstået. 

 
 
For tiden er der meget, som forlø- 
ber anderledes end planlagt.  
Kirken har aldrig før været lukket 
for mennesker, som gerne vil hvi-
le hovedet i bøn og lytte til ord til 
opmuntring og trøst.  
 
Bekæmpelsen af virussmitte har 
førsteprioritet, og det betyder, at 
kirken i år ikke åbner dørene, så 
vi kan fejre påske sammen. Kon-
firmationen er allerede flyttet til 
sensommeren, og bededag vil der 
derfor være almindelig gudstjene-
ste, hvis ellers der åbnes for guds-
tjeneste til maj. 
 
Der bliver sagt ”øv” ret tit i disse 
dage. Det nære liv er stresset af 
mangel på alene-tid, eller af alt 
for meget tid uden besøg og akti-
vitet. 
Og der bliver heldigvis også sagt 
”pyt”. Vi kan godt acceptere, at 
alt ikke bliver, som det plejer, 
hvis bare vi stadig har fat i en vis 
normalitet. 
 

Svend Brinkmann, psykologpro-

fessor, anbefaler at vi gør brug af 

ritualer og rutiner, indtil den van-

te hverdag indtræffer igen.  

 
Af Helle Torp. 
 

Kirken er lukket, men 
vi går ikke under. 
 
Billedet er fra en sø i Norditalien 
tæt på grænsen til Schweiz og 
Østrig.  
Kirketårnet er endt ude i søen, da 
man i 30´rne besluttede at op-
dæmme tre forbundne søer ved 
etableringen af et vandkraftværk.  
 
Egentlig skulle tårnet ikke have 
været der, men da man efter kri-
gen genoptog arbejdet og fjernede 
de øvrige huse i området og kir-
kens skib, så fortælles det, at 
sprængningen af tårnet ikke lyk-
kedes. 
Man ville ikke risikere ulykker og 
besluttede at afstå fra flere forsøg 
og i stedet lade tårnet stå.  
Det forventedes, at vandmasserne 
ved forårets tøbrud med tiden 
ville få tårnet til at vælte.  
 
Det skete ikke, og de lokale me-
ner, at det er Guds indgriben. En 
slags påmindelse om, at Gud altid 
er større. 
 
 



 

 

  

 

 

AFBEDRAG  
 

Ordet bev 
anvendt i en 
overkrift i 

1879 i Punch 
(dansk vittig-

hedsblad). 
 

Ordet er en 
sammenblan-
ding af orde-
ne afdrag og 

bedrag, og det 
giver en op-
fattelse af af-
betaling som 
en form for 

snyd. 

Bevingede 

EN LUN JYDE. 
 

Der var en gammel fiskeaukti-
onsmester i det vestjydske, som 
efterhånden sýntes, at myndig-
hederne blandede sig for meget.  
Der var blevet så meget papirar-
bejde og andet pjat, at han på 
det tidspunkt sagde sin stilling 
op. 
Han havde udtalt sig om det 
temmelig bramfrit til en lokal 
avis, og en aften - meget sent 
endda, blev han ringet op af en 
kvindelig journalist fra et kø-
benhavnsk dagblad. Hun spurg-
te om en hel masse, og auktions-
mesteren svarede tålmodigt. 
Til sidst spurgte hun: 
Og hvad vil de så lave nu, hr. fi-
skeauktionsmester? 
Det skal A sæj dæ, hvissomsti’ te 
do æ færdig mæ å spørre, så vil A 
hen å sov’.  

 

Hvad er det billigste: At invitere to venner i bio-
grafen én gang eller at invitere én ven i biogra-
fen to gange? 



 

 

 

 

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. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ifølge gældende ret-
ningslinier er alt af-
lyst. 
 

Men der er morgen-
sang med Philip Fa-
ber hverdage kl. 
9.03 og weekend kl. 
10.03 på DR1. 
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