
 

 

 
Hvis du/I har spørgsmål eller 
nogle tips om, hvad du/I bru-
ger jeres tid på, så skriv gerne 
til mig på mobil 61670711.  
Send gerne foto med. Så kan 
jeg dele jeres gode idé videre 
til andre i avisen næste uge.  
 
Ann Sofie. 
 

 

3. Rydde op på værelset eller 
i huset. 

4. Du kan købe eller finde 
nogen blomster og sætte på 
bordet eller i et vindue. 
 

  
 
Jeg håber, I måske kan bruge 
ideerne til noget, fordi jeg 
ved, det er hårdt i denne her 
karantæne.  
Da jeg går i 6. kl., må jeg ik-
ke komme i skole endnu, 
men glæder mig til, jeg kan 
igen. 
 
Husk nu at følge rådene:  
Vask dine hænder, bed andre 
om at tage hensyn og holde 
afstand, host eller nys i ær-
met. Har du tegn på sygdom-
me, ”også lette symptomer”, 
så bliv hjemme og undgå fy-
sisk kontakt med andre.  
Pas på dig selv og andre. 

 
Af Ann Sofie Storm Pedersen. 
 

Kære alle.  
Hvis I keder jer i denne tid, 
vil jeg forsøge at give jer et 
par ideer til, hvad I kan la-
ve i denne usædvanlige ka-
rantænetid. 
Vi er alle hjemme meget mere end 
vi plejer, og vi kan ikke dyrke 
sport sammen med andre, som vi 
plejer.  
Så har jeg fundet på, at jeg de næ-
ste par uger vil forsøge at give jer 
et par ideer til, hvordan jeg får 
brugt min tid.  
 

1.  Du kan finde ord i en bog. 
 

 
 

2. Du kan lave en urtehave i 
fx . flamingokasser, ligesom 
jeg har gjort. Eller så karse i 
en plastikbøtte. 

 

 

I gang igen? 

 
Så småt er butikker ved 
at åbne igen.  
 
Det gælder butikker, der 
selv havde besluttet at 
lukke, ikke de butikker, 
der ifølge retningslinier-
ne skulle holde lukket, 
f.eks. frisørerne og andre 
lignende med tæt kon-
takt. 
 
Det bliver spændende at 
se, om det med at handle 
lokalt nu er slut. 
 
Forhåbentlig har mange 
fundet ud af betydningen 
af at have en butik inden 
for rækkevidde. 
Og mon ikke enhver for-
står, at det har vi kun så 
længe, at vi …  
 

handler lokalt! 



 
 

 
Vi er i en tid, hvor det me-
re er aflysning end nye til-
tag, af gode grunde. 
 
Hvis nogen kan se, at der 
vil blive startet noget, der 
kan finde sted under de 
givne betingelser, vil det 
være klogt at sende en mail 
til avisen.  
Der bliver ikke regnet med 
det, der står i kalenderen 
på hjemmesiden, da den 
ikke er blevet revideret på 
vegne af krisen. 

 
 

 
 

Kære Andst og opland.  

Som følge af de seneste ud-
meldinger fra regeringen, 
der forlænger forbuddet 
mod større forsamlinger, ser 
vi os desværre nødsaget til 
at aflyse byfesten 2020. 

Det er en rigtig træls situati-
on for os og ikke mindst 
Andst. Vi var allerede meget 
langt i vores planlægning, 
og alle aktiviteter var 
booket, teltet bestilt og an-
noncer og sponsoraftaler 
var på plads.  

Kort sagt var vi rigtig godt 
på vej mod endnu et brag af 
en byfest. 

Lige nu afventer vi regerin-
gens udspil vedrørende 
hjælpepakker, da vi allerede 
er forpligtet på en række 
omkostninger vedrørende 
byfesten. 

Vi håber meget at vi kan 
finde en løsning, så det sta-
dig bliver muligt at byde jer 
alle sammen velkommen til 
Andst Byfest 2021. 

Byfestudvalget/Annika Hof-
mann Schelde. 

 

Affaldsindsamlingen 
på søndag, d. 26/4 er 

AFLYST! 

Der bliver således 
ikke en samlet, of-
ficiel affaldsind-
samling, men vi 
har jo alle mulig-
heden for at have 
en pose i hånden, 
når vi går tur, så 
samler vi ind sam-
men, hver for sig. 
Beskyttelse: en 
handske eller pind. 
 

GOD JAGT! 

Inspireret af tirsdagens 
morgensang med Philip 
Faber kom der et lille 
vers om vores aktuelle 
situation: 
 
Melodi: Man binder os på mund 
og hånd. 
 
Livet leves dag for dag 
i en ”beskidt” coronatid. 
Vaske hænder, vigtig sag! 
Ej blot når du har tid. 
Holde afstand hver en stund, 
2 meter mindst er helt korrekt. 
Nys i ærmet, der er grund, 
vi passer alle på vor slægt. 
DEN binder os med snære 
bånd! 
Men den kan ikke binde ånd, 
hvorend du dig vender i det 
danske land. 
Du hører dejlig fællessang, 
og stunden gi’r en særlig klang, 
den kommer fra børn’ne, fra 
kvinde og mand. 
Livet bobler, og der leves på en 
anden vis, 
men for nogen føles det just ej 
som paradis. 
DEN binder os med snære bånd, 
men vi får lært at tage hånd, 
om den fælles krise, som hærger 
vort land. 
 
Viggo Kaspersen. 



 

 

  

 

Apostlenes 
Heste. 

 

Betyder,  
at være  

”på gåben”, 
altså 

vandrende. 
 

Stammer 
fra det for-

hold, at 
apostlene 

vandrede til 
fods og ikke 
brugte æsel 
eller hest, 

når de drog 
ud for at 

missionere. 

Bevingede 
ORD 

Noget om 
frøkorns spireevne. 

 

En sømand fandt en pose frø 
på bunden af sin køje 

og smed dem i den salte sø 
hvor bølgerne var høje. 

 
Men da han drog fra Santa Fé 

med kurs mod Frue Kirke, 
da sejled han i en allé 
af lysegrønne birke. 

 
 
 
 

Halfdan Rasmussen 

En rive har 20 cm mellem de to yderste tænder og 5 cm mellem de enkelte tænder. 
Hvor mange tænder har riven i alt? 
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På Andst Børne– og Skolecenter 
arbejdes der på højtryk her tirs-
dag, d. 14., så børnene kan starte 
i skolen onsdag, d. 15. 
 
Så skolen har været i gang igen i 
tre dage med de børn, der nu må 
komme der. 
 
Dog er det måske ikke alle børn, 
der dukker op, hvis forældrene 
ikke ønsker, de skal starte. 
 
 
 
Der er ingen forlydender om, 
at andre ting er startet. 
 
Husk at melde til avisen, når 
der startes op med en aktivitet. 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 


