
 

  

 
 

Første gudstjeneste bliver Kristi 

Himmelfartsdag kl. 10, og derefter 

følger gudstjenesterne som nor-

malt. 

Der kommer nye plakater op ved 

kirken og Høkeren inden da. 

I øjeblikket er der forældre, der 

går og venter på afklaring om bar-

nedåb, og der er kommende bru-

depar, der kigger længselsfuldt 

efter klar besked fra myndigheder-

ne. 

MEN VI ER PÅ VEJ! 

 

 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Den gode nyhed er, at Kir-

ken åbner igen, mandag, 

den 18. maj. 

Dog er der i skrivende stund 

(onsdag, d. 13.) ikke klarhed over 

regler og krav. 

I øjeblikket forhandles der mellem 

biskopper og kirkeminister om, 

hvordan forholdene bedst kan ind-

rettes, så alle kirkens aktiviteter 

kan foregå på forsvarlig vis. 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Torsdag, d. 21. maj kl. 10.00 
Kristi Himmelfart 
 

Søndag, d. 24. maj kl. 10.00 
6. s. e. påske 
 

Søndag, d. 31. maj kl. 10.00 
Pinsedag 
 

Søndag, d. 7. juni kl. 09.00 
Trinitatis søndag 
 

Søndag, d. 14. juni kl. 10.00 
1. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 21. juni kl. 10.30 
2. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 28. juni kl. 09.00 
3. s. e. trinitatis 
 

NÆSTE KIRKENYT 
KOMMER UGE 27 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

KIRKELIG VEJVISER: 
 
 

PRÆST: 
Helle E. Torp, 75 58 80 30 
Kirkekontor, Markdannersvej 17. 
 
Hertil rettes henvendelser angående 
personregistrering; fødsel, vielse, 
dødsfald og navneændring, eller hvis 
man af anden grund ønsker en snak 
med præsten. 
 
Når præsten holder fri, passes embe-
det af Martin Kobbersmed i Skande-
rup. 
75 58 50 02 - makk@km.dk 
 
GRAVER:  
Jeppe Bruun, 75 58 86 34 
Kirkegårdskontor, Vestergyden 16 
Hertil rettes henvendelser angående 
kirkegården. 
 
ORGANIST:  
Karin Johansson, 28 81 13 15 
 
KIRKESANGER:  
Elisabeth Fischer Jessen,  
28 93 84 96 

Arrangementet den 27. 
maj med Hans Winter er 
udsat indtil videre. 

Kære læsere. 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Kom ud af busken! 
 

Vi har været igennem et par 
mærkelige måneder, og vi er 
ikke tilbage til det normale 
endnu. 
Måske ligger der nogle histori-
er rundt om, som det ville væ-
re godt at få fortalt. 
Skriv til avisen om, hvordan 
du har oplevet de måneder, der 
er gået. 
 

En særlig oplevelse er værd at 
få fortalt! 



 
 
 
  Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Myndighederne har nu givet tilla-

delse til, at breddeklubberne også 

må genoptage fodboldtræningen, 

blot det sker med skyldig hensyn-

tagen til gældende coronaregler. 

DBU har også været på banen og 

har lavet en del enkle regler, som 

skulle være lette af overholde, 

bl.a. skal spillerne være omklædt 

hjemmefra, og der skal vaskes 

hænder og sprittes af inden træ-

ningen starter, ligesom der også 

skal holdes afstand. Her har DBU 

på nettet vist en del øvelser, som 

trænerne kan gøre brug af. De 

første, der går i gang i AUIs fod-

boldafdeling, er de femten U 12-

piger, som er nødt til at blive delt 

på to grupper, da der kun må være 

ni spillere plus en træner på banen 

af gangen, og de træner som sid-

ste år hver tirsdag og fredag.  

 

Hos drengeholdene har trænerne 

valgt, at alle spillere træner samti-

digt hver tirsdag kl. 17-18, og det 

er en supergod ide.  

 

U 10-pigerne træner om onsdagen 

kl. 14-15, og samme dag skal U 8

-pigerne i ilden, men 

sidstnævnte gruppe 

kommer først i gang 

den 27/5.  

 

Alle øvrige hold be-

gynder i uge 21. 

 

 

Breddeklubberne må ikke spille 

hverken trænings- eller turne-

ringskampe, ligesom stævner og-

så er forbudt.  

Så det varer nok et stykke tid, før 

ungdomsspillerne får lov til at 

vise deres glæde efter en sejr som 

billedet fra en kamp mod Lunder-

skov viser.  

 

 



 

 

 

  

 

 
 

Bjørnetjeneste: En utilsigtet dårlig tjeneste. 
En tjeneste, som bliver til skade for modtageren, selvom det ikke var 
meningen. Jean de La Fontaine (1621-1695) fortæller i en af sine fab-

ler om en bjørn, som for at jage en flue bort fra sin herres næse kastede en sten mod 
fluen og dræbte manden. 

Bevingede  
ORD 

Hos bageren på hjørnet. 
 

Hos bageren på hjørnet 
af London og Paris 

der kan man købe kager 
til meget nedsat pris. 
En bolle til en krone 

slet ingen penge koster, 
hvis man er fire meter lang 

og har en større moster. 
 

Halfdan Rasmussen 

Hvorledes er jeg i familie med 
min mors eneste brors 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. 

 

 
 
 

 
 
 

Krolf er lukket indtil vide-
re. 
Det kommer i kalenderen, 
når det genstarter. 
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