
 

 gængelig, når vi hver især har brug 
for den. 
I den forgange valgperiode har det 
været særlig spændende at lave en 
sogneanalyse, hvor vi har under-
søgt, hvilken befolkningssammen-
sætning sognet har, og dermed 
hvilke kirkelige arrangementer, det 
kan være aktuelt at tilbyde.  

formår vores præst at videregive 
en ro og give stof til eftertanke. 
Det kan være om søndagen, til de 
kirkelige højtider: påske, pinse og 
jul, men også på tidspunkter i li-
vet, hvor der er omstændigheder, 
som gør, at man har behov for at 
komme i kirken. Derfor er det vig-
tigt, at kirken altid er åben og til-

Andst Kirke  
– nu og i fremtiden  

 

Af Birthe Boye og Helle Høffner. 
 
I løbet af sensommeren skal der 
vælges et nyt menighedsråd for 
Andst Sogn. Det betyder, der skal 
findes nye medlemmer, som vil stå 
i spidsen og være med til at udvik-
le vores kirke. De forgange 4 år 
har vi hver især sammen med 4 
øvrige medlemmer og vores præst, 
Helle Torp, været med til at sætte 
den kurs, som vores kirke skal ha-
ve.  
Fælles for os i det nuværende me-
nighedsråd er, at vi - uanset kirke-
ligt ståsted - de sidste 4 år har be-
sluttet at tage afsæt i, at vi skal 
være en kirke, hvor vores grundlag 
er: 
at være en rummelig og inklude-
rende kirke, som rammer en bred 
målgruppe med prioritering af 
indsatser som f.eks. babysalme-
sang, alternative former for guds-
tjenester, foredrag og koncerter. 
 

Det er væsentligt, at vi værner om 
at have en kirke, hvor der er plads 
til alle. Man skal føle sig velkom-
men uanset, hvor ofte og i hvilke 
anledninger, man søger kirken.  
 

I menighedsrådet mødes vi ca. 8 
gange på et år. Møderne er kende-
tegnet ved, at vi er lyttende og an-
erkendende over for hinanden. Vi 
har rigtig mange gode drøftelser, 
hvor vi gennem hinandens forskel-
lige perspektiver og holdninger 
når frem til fælles løsninger og 
nye tiltag. 
Vi har en præst, som er eminent 
dygtig til at skabe sammenhæng 
mellem de bibelske fortællinger og 
nutiden. Midt i en travl hverdag 

Den ledelse kan 
du faktisk blive 
en del af. 

God kirkelig ledel-
se handler om, at 
gøre kirken åben 
for alle i sognet. 

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 
kirkens relevans! 



 
 
 
  

Det er vigtigt, at kirken både er 
åben for alle til gudstjenester og 
står for en række arrangementer, 
som med rod i det kristne bud-
skab, henvender sig til en bred 
målgruppe.  
Folkekirken skal være en instans, 
hvor alle oplever at være en del af 
et større fællesskab, og hvor man 
betingelsesløst oplever at blive 
mødt og respekteret, som den 
man er.   
Med undtagelse af søndagens 
gudstjeneste har menighedsrådet 
rigtig meget indflydelse på, hvad 
der skal ske i og ud fra kirken. 
Den indflydelse kan du få og på-
virke ved at stille op til menig-
hedsrådet.  
Det vil gavne os alle, hvis me-
nighedsrådet afspejler sognets 
sammensætning, så kirken hen-
vender sig til alle. 

 

Birthe Boye og Helle Høffner. 

 
 

Fodboldstart  
i Andst U&I 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Fra uge 33 er der fuld tryk på fod-
boldtræningen i Andst U&I for 
både pige- og drengeholdene, og 

trænerne glæder sig til at se alle 
spillere igen.  
For nogle af AUI-holdene begyn-

der turneringen allerede i uge 33, 
så trænerne håber, at spillerne på 
de seks ungdomshold i AUI har 

spillet lidt fodbold i ferien, for 
ellers kan vi godt gå hen og "få 
ørerne i maski-

nen". 
Fem af Andsthol-
dene skal afvikle 

de indledende tur-
neringsrunder in-
den starten af sep-
tember, hvorefter 

der laves nye pul-
jer, så de hold, der 
har vundet mange 

kampe, kommer i 
pulje med hinan- 

 
den, mens de hold, der har tabt 

mange kampe, kommer i andre 
puljer. Fin model, men det giver 
ekstra arbejde for klubbernes 

kampfordelere. 
Eneste hold, som allerede nu ken-
der tidspunkterne for deres kampe 

i hele efteråret er U 13-
pigeholdet, kaldet "City", for af 
en eller anden grund spilles deres 

pulje uden ombrydning. 
På billedet et hold glade isspisen-
de "City"-piger efter deres sidste 
kamp i juni i DBU-cuppen 2020, 

hvor holdet tabte med 3-5 til Eg-
tved i en kamp, som begge hold 
kunne se tilbage på med stor til-

fredshed.  

Godt nyt til Lunderskovs LOPPER.  

Efter Corona pausen kan Lopperne igen blive solgt på Y’s Men’s 
Clubbens Loppemarked.  

Der afholdes Loppemarked lørdag d. 5. 9., selvfølgelig med Coro-
na-hensyn efter gældende regler, derfor vil der nu igen blive sam-
let ind, og der er flere afleverings muligheder. Dels er Loppecon-
taineren på Genbrugspladsen igen åbnet for indlevering og tøm-

mes af Y’s Men’s Clubben hver uge.  

Dels bliver der som i mange år igen afhentet Lopper den sidste 

lørdag i måneden, når anmeldelse er sket telefonisk på tlf. 
755558028 senest fredag kl. 17. Næste indsamling er lørdag d. 29. 
august.Dels kan Lopper igen indsættes i skuret ved Loppegården. 

Der er daglig vagt, der sikrer, at Lopperne kan komme indenfor på 
så hurtigt som muligt.  

Y’s Men’s Clubben er glad for den store støtte, Klubbens Loppe-
marked gennem 50 år har fået af beboerne i Lunderskov og om-
egn til at samle midler til først og fremmest det lokale ungdomsar-

bejde.  
 

Med venlig hilsen  
Hans J. Knudsen  

NB! NB! NB! 
 

Som tidligere meddelt er 
årets udflugt aflyst på 
grund af coronasituatio-
nen. 
Vi opfordrede til at holde 
fast på datoen, da der ville 
komme et andet arrange-
ment. 
Der kommer et andet ar-
rangement, MEN DATO-
EN ER ÆNDRET! 
 

SANG og GLÆDE 
9. sep. kl. 14.00 

i kirken. 
 
Elna Jørgensen og Marie 
Ulsdal fra Vejen kommer 
og tager os med på en lille 
rejse i sangens verden. 
 

Kaffe og kagetapas fra 
”kageriet”. 
 

MENIGHEDSRÅDET. 



 

 

  

 

 
 

Noget om naturens undere. 
 

Nattens små lamper er tændt 
på de himmelske veje. 

Månen er stor og bespændt 
af at hænge og glo. 

Midt på en eng, der er grøn, 
kan man skimte en ko. 

Fiskeren Kræn og hans søn 
vender hjem med en reje. 

 
Sælsomme dyr går til ro 

i den vestlige zone, 
lægger et æg eller to 

eller en million. 
Skruptudsen nupper en snus 

og en kokosmakron, 
før den går ind i sit hus 
til sin skruptudsekone. 

 
Halfdan Rasmussen. 

 

Hvis man af lægen får 3 
piller med besked om at 
tage 1 pille hver halve 
time. 
Efter hvor lang tid er 
de 3 piller brugt? 

EL DORADO (spansk = den forgyldte). Ordet knytter sig til gamle 
sagn om rige guldlande i Sydamerika, hvortil der i tidens løb blev sendt 
mange ekspeditioner. 
Da PERU i 1500-tallet blev erobret at spanierne, blev en konge taget til 
fange, og han kunne blive frikøbt, når et et helt værelse blev fyldt op med 
guld. Det blev det, men alligevel blev kongen henrettet. 

Bevingede ORD 
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Korrekturlæsniing: Randy Johansen. 
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12/8 - 2020 kl. 14.00 og 
13/8 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
16/8 - 2020 kl. 10.30 
Gudstjeneste - 
10.s.e.trinitatis 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

BOGBUSSEN 
Holder hver onsdag 

kl. 14.45 - 15.15 
på hjørnet af 

Markdannersvej  
og Vestergyden 

Har du bestemte ønsker ved-
rørende titler eller emner,  
kontakt da Vejen Bibliotek  

på tlf. 79 96 52 50 eller  
vejbib@vejenkom.dk 


