
 

 

 
målgruppe. Derfor prioriteres 
f.eks. indsatser som; Babysalme-
sang, alternative former for guds-
tjeneste, foredrag og koncerter.  
 
En vedligeholdt kirke og kirke-
gård, som er et rart og fredfyldt 
sted at være.  
 
Grib chancen, vær med til at præge 
og varetage kirkens udvikling, tag 
del i menighedsrådsarbejdet til 
gavn og glæde for sognets beboere.  
 
På gensyn torsdag, d. 13. august 
2020 kl. 19 i Forsamlingshuset.  
 

 
retaget sekretæropgaver og været 
formand for aktivitetsudvalget.   
Jeg har haft fornøjelsen af at være 
med til at organisere fx foredrag, 
musikarrangementer, fællesspis-
ning i konfirmandstuen, Suppe & 
Salmesang, musikalsk optakt til 
jul med Lusangi Gospel Choir fra 
Kolding, Jens Andersens fortæl-
ling om Kim Larsen, hvor kirken 
var fyldt til bristepunktet og gen-
lød af Kim Larsens sange. Jazz på 
dansk og Fangekoret var ligeledes 
en stor oplevelse. Vi sad tætpak-
kede i kirken og blev alle berørte 
over de tidligere og nuværende 
fangers fortælling og sange. Den 
årlige sogneudflugt har været en 
fornøjelse at organisere og deltage 
i. En bus med fyldt med glade 
mennesker iført søndagstøj klar til 
oplevelser og god mad.  
 
Heldigvis rummer arbejdet også et 
beslutningsniveau. I den forgang-
ne periode har vi truffet beslutnin-
ger om fx indkøb af nyt klaver, 
hynder til kirkebænkene og smuk-
ke messinglysestager.   
Menighedrådsarbejdet tager dels 
afsæt i nedenstående bekendtgø-
relse af lov om menighedsråd og 
Andst Kirkes formålsformulering. 
Almindelige bestemmelser 
§ 1. Sognets kirkelige og admini-
strative anliggender styres af me-
nighedsrådet, medmindre andet er 
særligt hjemlet i lovgivningen. 
Stk. 2. Det påhviler menighedsrå-
det at virke for gode vilkår for 
evangeliets forkyndelse.                                                                                                  
(retsinformation.dk) 
Andst Kirkes Formålsparagraf. 
At skabe en rummelig og inklude-
rende kirke, som rammer en bred  

 
 
 

 

Grib muligheden for at en-
gagere dig i dit lokalsam-
fund 
Kom til informationsmøde 
torsdag 13. august kl. 19 og 
find ud af, hvordan du kan 
tage del i vores lokale akti-
vitets- og kirkeliv.  
 
Af Anita Thye. 
 
September måned byder en herlig 
blå himmel, 
”dens skyer lyser hvide, 
og lydt vi hører lærken slå 
som før ved forårstide.”  
I år byder september måned på 
valg til Andst Menighedsråd. Ikke 
bare valg, men også en ny valg-
form.  
 
Introduktionen til den nye valg-
form finder sted torsdag, d. 13. 
august 2020 kl. 19 i Andst For-
samlingshus – alle er velkomne!   
 
Her vil det nuværende menigheds-
råd fortælle, om den forgangne 
periode og om hvilke tiltag, der er 
igangsat for at varetage vores lo-
kale kirkes liv og vækst.  
 
Jeg vil varmt anbefale andre at 
stille op til menighedsrådsvalget. 
At være medlem giver mulighed 
for indflydelse og for at deltage i 
holdningsdiskussioner og drøfte, 
hvordan formål realiseres, og 
hvordan vi varetager kirken og 
kirkegårdens udvikling. 
 
De sidste fire år har jeg været så 
heldig at være en del menighedsrå-
dets arbejde, hvor jeg bla. har va 

 

Kære Andst Læsekreds. 
 

Vejen Bibliotek mangler et 
eksemplar af romanen “En 
anden gren” af Jesper 
Wung Sung. 
 

Biblioteket ser frem til, 
at bogen afleveres. 

 
Hilsen Anita Thye  

 

AFLYSNING 
 

Det er med beklagelse, at 
vi må aflyse sogneudflug-
ten d. 25/8, men forholde-
ne i en bus gør det ikke 
muligt at få en tur, som 
den skal være. 
MEN! 
9. sep. sker der noget an-
det som erstatning! 



 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af Sofie Dyrby Møller. 
 
I november var spejderne på julelejr 
i Kærnehuset, og dengang gik de seje 
ulve (2. og 3. klasse) en omvej derud 
og tog derved 10 km mærket.  
Det gjorde de så godt, at vi allerede 
på det tidspunkt bestemte os for, at 
når tiden kom, at vi skulle på som-
merlejr, så skulle vi gå de sidste 20 
km til lejren på Houens Odde. Des-
værre blev de planer ødelagt af co-
ronaen, og vi havde egentlig tænkt, 
at det så måtte vente til næste år.  
 
Heldigvis åbnede landet igen, så vi 
lige kunne nå et spejdermøde inden 
sommerafslutningen. Vi valgte at 
flytte mødet fra torsdag til lørdag og 
så tage på tur, så vi kunne få taget 20 

km mærket. Den tur tog 
vi så i lørdags. 
 

Vi startede kl 10.15 ved 
Fårkrog og gik langs 
Kongeåstien. Humøret 
var højt, og selvom stien 
flere steder var så mud-
ret, at vi ikke kunne 
komme tørskoet igen-
nem, kunne det ikke slå 
de seje spejdere ud.  
Da vi kom til Knagmøl-
le, holdt vi formiddags-
pause, hvor vi spiste 
kanelgifler, som en af 
ulvene havde haft med i 
rygsækken. Turen fort-
satte langs Kongeåen, 
og vi nåede til Friheds-
broen, hvor vi var så 
heldige at få frokosten 

bragt ud.  
Her drejede vi fra Kongeåstien og 
fortsatte langs landevejen til Kø-
benhoved, hvor vi igen holdt et 
hvil. Denne gang ved forenings-
huset, hvor der var en skøn lege-
plads.  
Da vi gik videre, var himlen me-
get mørk, og de første dråber be-
gyndte at falde. Der gik ikke læn-
ge, inden vi kunne høre rumlen i 
det fjerne, der dog rimeligt hur-
tigt kom tættere på. Regnen blev 
også mere og mere kraftig, og da 
det begyndte at lyne, søgte vi 
tilflugt i en garage. Her stod vi, 
indtil tordenen var drevet over, 
og regnen var stilnet af.  
Humøret var endnu højt blandt 
ulve og ledere, men de mange 
kilometer i våde sko kunne efter-

hånden mærkes. Mange havde nu 
ondt i fødder og ben, og farten blev 
sat noget ned, men trods smerter var 
viljen til at nå målet stor.  
De ca. 5,5 km, der var fra “torden-
pause”-garagen og til lejrpladsen, 
var meget lange.  
Heldigvis havde lederne lommerne 
fulde af slik, og det hjalp noget.  
 
Det blev lidt bedre, da vi nåede til 
Rødding, hvor der var lidt mere, at 
kigge på end endeløse marker.  
 
Da vi nåede Rødding Centeret, var vi 
næsten gået helt i stå, men vi havde 
lige godt 1,5 km mere, inden vi hav-
de nået målet.  
 

Kl. 18.45 nåede vi frem til Naturba-
sen, hvor vi skulle overnatte i Rød-
ding Friskoles shelter.  
Lidt efter kom aftensmaden og baga-
gen, og vi fik tændt bål, spist og la-
vet sovepladser.  
Og så kom energien tilbage. Og på 
trods af meget ømme ben og fødder, 
blev der både leget, grint og fortalt 
spøgelseshistorier, inden det var tid 
til at sige godnat.  
 
Det var nogle virkelig seje ulve, 
der nåede frem til lejrpladsen.  
De udviste både vilje, stædig-
hed og omsorg for hinanden, og 
det var en stor fornøjelse at ta-
ge på tur med dem.  
Vi kunne ikke forestille os en 
bedre måde at slutte sæsonen af 
på. 

Næste år går vi 30 km, og så bliver 

det over to dage.  

Ulve på vandretur 



 
 
 
  Læserbrev af Niels Therkildsen, 

Gamst. 
 
Et flertal i byrådet har i et hø-
ringssvar vedtaget at anbefale den 
såkaldte Midtjyske Motorvej, pla-
ceret mellem Lunderskov og 
Andst (linjeføring Vest1).  
 
Det vil også påvirke Veerst, V. 
Torsted og Gesten.  
 
18 stemte for, 6 imod, heriblandt 
undertegnede. 
Den væsentligste begrundelse for 
at bygge en ny motorvej er aflast-
ning af E45.  
Vejdirektoratets egne beregninger 
viser, at man selv med en ny mo-
torvej bliver nødt til at udbygge 
E45 med flere spor i løbet af en 
10 års periode.  
 
Hvorfor så ikke starte med at ud-
bygge E45. 
 
Vejdirektoratet har udarbejdet en 
VVM-undersøgelse med 6 for-
skellige linjeføringer for stræk- 

 

 
 
ningen fra Give til Haderslev. Al-
le 6 linjeføringer tilgodeser ikke 
Vejen Kommunes interesser.  
Kolding, Billund og Haderslev 
har formentlig en interesse i nogle 
af linjeføringerne.  
 
Jeg befinder mig i Vejen byråd, 
og kommunen vil have en langt 
større interesse i en betydelig me-
re vestlig placering i Jylland, en 
placering, der kan bindes sammen 
med etablerede motorveje i den 
vestlige del af Sydslesvig. 
 
I Høringssvaret fra Vejen Kom-
mune omtales, at det er ”lykkedes 
med ikke at gennemskære områ-
der med natur- og miljømæssige 
interesser”.  
Det passer meget dårlig med 
VVM-undersøgelsens konklusion 
(side 127) om, at ”ved rangering 
af forslagene i forhold til påvirk-
ning af naturen påvirker Vest 1 
og Øst 1 naturen mest” og (side 
126) ”projektet vurderes at have 
en omfattende påvirkning af land 

 
skabet. Særlig de tre vestlige mo-
torvejsforslag”. 
 
Støj bliver et problem, og i kom-
munens Høringssvaret henstilles 
der til at indarbejde afværgefor-
anstaltninger mod støj.  
Dette ønske er allerede forkastet i 
VVM-undersøgelsen, som (side 
86) konkluderer, at ”omkostnin-
ger til støjskærme ikke står mål 
med den reduktion af støj, man 
vil kunne opnå”.  

 
Borgerne skal altså overle-
ve med støjen. 
 

Jeg stemte imod Hørings-
svaret med begrundelsen, 
at de foreslåede linjeførin-
ger ikke tilgodeser en varig 
aflastning af E45 og ikke 
tilstrækkeligt tilgodeser 
Vejen Kommunes behov 
for en nord-sydgående mo-
torvej midt i Jylland. 
 

 

Vejen Museums 26. 

bukettur lå i Andst. 

Af Viggo Kaspersen. 

Igennem flere år har Vejen Muse-
um arrangeret buketture rundt i 
kommunen. 

I år var den nået til Andst, og her 

blev den koblet sammen med en 
tur gennem Andst, hvor deltager-
ne (ca. 50) fik del i nogle af Hans 

Winthers mange gode historier 
om byen. 

I forbindelse med indsamlingen 
af blomster fra naturen var der 

arrangeret en konkurrence om 
den bedste buket. 

Buketten på billedet med sine 25 
forskellige blomster i 5-6 forskel-

lige arter blev udvalgt som den 
bedste. 

Astrid Østergaard har selv foto-
graferet. 



 
 
 
  

 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Fodboldpigerne på U 10-holdet 

var kommet på hårdt arbejde i 

udekampen mod Bramming i den 

første kamp i DBU cup 2020. 

Dels havde holdet modtaget ikke 

mindre end fire afbud, og selv om 

det var en kamp i C-rækken, stil-

lede hjemmeholdet op med deres 

A-spillere. Ikke helt fair for at 

sige det pænt.  

Men AUI-pigerne er ikke sådan at 

slå ud af stilen, og selv om vi hur-

tigt kom bagud 0-2, reducerede  

 

 

Ida kort efter til 1-2, og der var 

chancer til flere mål.  

Normalt spiller U 10 holdet to 

kampe pr stævne på hver 30 mi-

nutter med pauser ind imellem, 

men i coronatiden er det lavet om 

til én kamp på 50 minutter, og det 

kræver lidt mere af alle spillere. 

Hjemmeholdet førte 5-1 ved halv-

leg, så vi skulle lige sætte os et 

nyt mål for de sidste 25 minutter. 

Vi var enige om, at Bramming 

højst måtte vinde halvlegen med 

tre mål, og det klarede vi, så det 

var faktisk med æren i behold, at  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi kørte hjem i det dejlige som-

mervejr.  
 

Mandag d. 22/6 spiller vi den sid-

ste kamp på hjemmebane mod 

Vojens, og det bliver så holdets 

sidste 5-mands kamp.  
 

I efterårssæsonen står den på 8-

mands fodbold, da holdet rykker 

op som U 11-spillere. 

 

På billedet følger Natascha i må-

let, Ida, Mille og Sally i marken 

opmærksomt et indkast fra en 

Bramming-spiller.  

 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Fodboldpigerne fra Andst "United" havde udekamp mod Ribe i den første kamp i DBUs 2020 cup, og man 
skulle ikke tro, at det var de to holds første 8-mands kamp siden oktober 2019. Meget flot spil fra begge sider, 
masser af chancer til begge hold, flest til Andst, og et resultat som 6-4 til Andst havde givet et mere retvisen-
de resultat. Nu blev det kun til det ene mål, som Falk efter godt forarbejde af Malene smukt omsatte i mål.  
 
Også ros til vores to målpiger, Vestergaard og Ann Sofie, som begge formåede at holde buret rent i hver sin 
halvleg.  
I det varme sommervejr blev der krævet meget at vores normalt meget løbestærke midtbanespillere, og det er 
ikke hverdagskost, at de beder om at blive skiftet ud. Der blev i perioder brug for, at nogle af AUI-pigerne 
måtte spille alternative pladser, men det blev også klaret med bravour.  



 
 
 
  

Stærkt forsvarspil med Ida, Ka-
trine og Mia Maja i den bager-
ste kæde, mens Lærke som 
sædvanligt var omdrejnings-
punktet på midtbanen. 
Ribe, der ligesom Andst-holdet, 

rykker op i U 13-rækken i efter-

årsturnerngen, har tilmeldt sig i 

Liga 1, hvor de givetvis vil få 

store udfordringer, mens Andst 

"United" er tilmeldt i liga 2. 

 

På billedet er Sofie (99) meget 

tæt på at få scoret.  

 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Fodboldpigerne på Andst City har 

spillet de to første kampe i DBU 

cup 2020, og de gav en sejr og et 

nederlag.  

Første kamp var på hjemmebane 

mod Hammelev, hvor spillet var 

lidt rodet i starten af kampen. 

Gæsterne kom foran på en smart 

frisparksdetalje, men kort efter 

udlignede Vestergård, hvorpå 

Line med et brag af et skud fra 

spids vinkel bragte AUI på 2-1. 

Et af kampens flotte angreb af-

sluttede Silje med en fornem stik-

ning til Falk, der scorede til 3-1 

inden pausen, og hun fortsatte i 2. 

halvleg med et vaskeægte hat-

trick, inden Malou med en super 

aflevering spillede Louise fri til 

det syvende og sidste mål. Ind i 

mellem havde Hammelev reduce-

ret, så slutresultatet blev 7-3 til 

Andst. Varmen betød, at alle fik  

 

en tur på udskiftningsbænken, og 

det betød blandt andet, at Freja og 

Storm måtte passe backpladserne 

i en længere periode, men det 

gjorde begge spillere flot. 

 

Næste kamp var på udebane mod 

Christiansfeld og gæsterne kom 

foran 2-0 i starten af kampen. Så  

fik Andstpigerne spillet til at 

glide bedre, og der var flere 

gode tilbud uden scoring. På et 

tilfældigt kontraangreb øgede 

hjemmeholdet til 3-0 kort før 

halvleg. Ind med en ekstra spil-

ler i Line, der sammen med 

Storm og Mia Maja virkelig 

gik forrest i den heftige varme, 

men hun havde kun været på ba-

nen i få minutter, før Sofie med et 

bragende langskud fra over 35 

meter reducerede til 3-1, og så var 

det retur til "bænken" for Line.  

 

En god pause i skyggen gav blod 

på tanden, og det havde bestemt 

ikke været ufortjent, hvis Andst 

havde fået flere mål, idet flere 

udspark fra Malene i målet skabte 

store chancer i den anden ende af 

banen. Ingen mål efter pausen, 

men dejligt at se, at konditionen 

er ved at være der inden sidste 

kamp på udebane onsdag, d. 24/6 

mod Egtved. 



 
 
 
  

 

 

 

Af Tina Fahrendorff. 

 

Den vilde have. 

Er du også en af dem, der jagter 

rundt med maskiner og redskaber 

i haven lørdag og søndag, fordi 

det hele skal være klippet og fri-

seret…?  

 

Prøv at la’ vær. Lad det ligge lidt. 

 

Jo, jeg ved det. Vi har alle lært, at 

haver skal være pæne og ordentli-

ge. Tænk, hvis hækken ikke er 

klippet eller græsset blevet langt: 

Hvad tænker naboen?  

En trimmet have signalerer, at vi 

har styr på vores liv. En uplejet 

have må være tegn på det modsat-

te. 

Men hvis vi nu kunne være lidt 

mere ligeglade og at lade noget af 

haven passe sig selv, så vil vores 

medskabninger – insekter, fugle 

og pattedyr – få det meget bedre.  

 

Vores haver er jo også ”natur”, 

hvor de kun har plads, hvis vi kan 

slappe lidt af og lade græsset gro i 

et hjørne eller to og hækken 

blomstre. 

 

Naturen mangler plads i Dan-

mark. 

Mange sætter pris på en god tur i 

naturen. Man opsøger steder, der 

kan give unikke og 

særlige oplevelser. 

Stranden, skoven, 

heden eller søen.  

 

Men den vilde natur i 

Danmark er trængt. 

Mere end 15 % af de 

vilde dyr og planter 

er i tilbagegang. Fle-

re arter er i fare for at 

uddø.  

 

 

 

De mangler levesteder.  

En kornmark, en granplantage og 

til dels en bøgeskov er golde ørk-

ner, hvor der kun er plads til me-

get få arter.  

Den beskyttede natur (bl.a. enge, 

overdrev, moser og heder) udgør 

kun 8 % af Danmarks natur.  

Urørt skov (der får lov til at for-

falde, rode og rådne), som er nød-

vendig som levested for mange 

sjældne dyr og planter, udgør kun 

1 %.  

 

En tysk undersøgelse viser, at 

over 80 % af de større flyvende 

insekter (sommerfugle og bier)  

 

 

 

 

 

 

 

 

målt i masse (vægt) er forsvundet 

siden 1989.  

 

Noget tyder på at samme tendens 

gør sig gældende i Danmark, da 

de dyr, som lever af disse insek-

ter, er ved at forsvinde fra Dan-

mark (kirkeugle, vibe og stork).  

VORES NATUR fortsæt-

ter i næste uge, uge 27, 

som er den sidste avis in-

den sommerferien. 

 

Avisen dukker op igen i 

uge 33. 
 



 

 

  

 

 

Lille ridder Søren 
 

Lille ridder Søren 
er et sælsomt væsen. 

Han går altid rundt med et 
fingerbøl på næsen. 

 
Lille ridder Søren 

sloges med en drage. 
Da han hugged hodet af 

blev den til en krage. 
 

Lille ridder Søren 
sang en lille slagsang. 

Da han havde sunget den 
blev han til en flagstang. 

 
Lille ridder Søren 

er et sælsomt væsen. 
Han må stå i haven med 
Dannebrog på næsen! 

 
Halfdan Rasmussen 

Hvilke to tal bliver 48, 
hvis man ganger dem 
med hinanden, og 19, 
hvis man lægger dem 
sammen. 

 
 

DIRTY DANCING 
”kropsnær dans”. 

Stammer fra engelsk, fra titlen på 
en amerikansk musicalfilm med 
samme navn fra 1987. Hænger 
sammen med firsernes ungdoms-
kultur, hiphop, skildret i filmen 
Saturday Night Fever (1977) med 
John Travolta i hovedrollen. 

Bevingede ORD 
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24/6 - 2020 kl. 14.00 og 
25/6 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
28/6 - 2020 kl. 09.00 
Gudstjeneste - 
3.s.e.trinitatis 
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