
 

Af Helle Torp. 
  

“Kun med hjertet kan man 
se rigtigt. Det væsentlige er 
usynligt for øjet!” siger ræ-
ven, til den lille prins. 
Og det er sandt i mange sammen-
hænge. 
 

En ung engelsk soldat rejste sig 
fra bænken og rettede på sin uni-
form. Han kiggede på de mange 
mennesker på hovedbanegården. 
Han kiggede efter en kvinde, som 
han kendte og vidste sig dybt for-
bundet med, men som han aldrig 
havde set. Hun ville bære en rose.  

håb om at begynde en korrespon-
dance. Kort efter blev han sendt til 
Europa i militærtjeneste. Gennem 
de næste 13 måneder skrev de 
sammen og følte sig nært forbund-
ne. Hvert brev knyttede dem nær-
mere hinanden. En slags romance 
tog sin begyndelse. 
 

Soldaten bad om et fotogra-
fi, men hun afslog og skrev, 
at hvis hun betød noget for 
ham, så var hendes udseen-
de ikke af betydning. 
 
 

Han havde ”lært hende at kende” 
for 13 måneder siden på et biblio-
tek i Florida, da han havde købt en 
udtjent bog i bogudsalget, hvor 
der til hans forundring var skriblet 
en hel masse noter med blyant i 
margen. Noterne tydede på en bå-
de reflekteret og indsigtsfuld per-
sonlighed. Foran i bogen kunne 
han se, at bogens sidste låner var 
noteret med skråskrift:  
Holly Meynell. 
 
Han brugte lidt tid på at finde 
kvinden og fandt hende bosat i 
New York, hvorefter han skrev til 
hende og introducerede sig selv i 

Kun med hjertet kan man se rigtigt! 

 

 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d 13. sep. kl. 10.00 
Høstgudstjeneste 
 

Søndag, d. 20. sep. kl. 9.00 
15. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 27. sep. kl. 9.00 
16. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 4. okt. kl. 9.00 
17. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 11. okt. kl. 10.30 
18. s. e. trinitatis 
 

ANDET KIRKELIV: 
 
 

Tirsdag, d. 8. sep. kl. 14.00 
Læsekreds i konfirmandstuen 
 

Onsdag, d. 9. sep. kl. 14.00 
SANG og GLÆDE i kirken. 
 

Tirsdag, d. 15. sep. kl. 19.00 
Valgforsamling i Fors.huset 
 

Tirsdag, d. 29. sep. kl. 14.00 
Kirkecafé i konfirmandstuen 
 

Tirsdag, d. 6. okt. kl. 14.00 
Læsekreds i konfirmandstuen 
 

 

KIRKELIG VEJVISER: 
 
PRÆST: 
Helle E. Torp, 75 58 80 30 
Kirkekontor, Markdannersvej 17. 

 

Hertil rettes henvendelser angående per-
sonregistrering; fødsel, vielse, dødsfald 
og navneændring, eller hvis man af an-
den grund ønsker en snak med præsten. 
 

Når præsten holder fri, passes embedet 
af Martin Kobbersmed i Skanderup. 
75 58 50 02 - makk@km.dk 

 

GRAVER:  
Jeppe Bruun, 75 58 86 34 
Kirkegårdskontor, Vestergyden 16 
Hertil rettes henvendelser angående kir-
kegården. 

 

ORGANIST:  
Karin Johansson, 28 81 13 15 
 

KIRKESANGER:  
Elisabeth Fischer Jessen, 28 93 84 96 
 

MENIGHEDSRÅDET FORMAND: 
Ole Jensen, 40 28 82 12 
 
 

NB! NB! NB! 
Det er på onsdag: 

 
 

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”. 
 

NB! Tilmelding til Anita 
Thye: 23 42 90 74. 
 

 

MENIGHEDSRÅDET. 

NB!  2 RETTELSER: 
Læsekreds i december er 
tirsdag, d. 8. 
Læsekreds 8. sep. er i kon-
firmandstuen! 



Da han vendte tilbage fra Europa, 
aftalte de at mødes en bestemt 
dag kl. 19.00 på hovedbanegår-
den. ”Du vil kunne kende mig”, 
skrev hun, ”jeg bærer en rød rose 
på reverset”. 
 
Soldaten stod og spejdede, da en 
smuk ung kvinde kom hen imod 
ham. Hun var slank og blond og 
havde himmelblå øjne. Hendes 
ansigt havde smukke træk, og hun 
bar en forårsgrøn kjole, der un-
derstregede hendes skønne ydre.  
Soldaten gik hen imod hende helt 
uden at opdage, at hun ikke bar 
en rød rose. Da de var, så tæt på 
hinanden, at de kunne høre hinan-
den, hørte han hende mumle: ”Er 
du på vej til mig, soldat?”. Solda-
ten var så tæt på at smile tilbage 
og besvare hendes opfordring 
med et ja, da han så Holly 
Meynell. 
Hun stod lige bag den smukke 
kvinde. Det var en kvinde godt og 
vel over 40 med gråt hår skubbet 
ind under en gammel strikket hat. 
Hun var overvægtig, og de krafti-
ge underben forsvandt ned i nogle 
brede, flade snøresko.  
Pigen i den grønne kjole var alle-
rede langt væk. Soldaten følte sig 
et øjeblik splittet mellem lysten til 
at følge efter den unge kvinde og 
sin længsel efter at møde den tvil-
lingesjæl, som han følte sig så 
stærkt forbundet med gennem de 
breve, der havde holdt modet op-
pe hos ham gennem 13 måneder.  
Nu stod hun der, venlig og med et 
varmt og smilende udtryk i de grå 
øjne. Han tøvede ikke. Han tog 
den gamle læderindbundne bibli-
oteksbog frem, som skulle identi-
ficere ham overfor hende. Det 
ville ikke være romantisk kærlig-
hed, men det ville måske blive 
noget andet, et venskab, som han 
var og ville forblive taknemmelig 
for. Han valgte, selvom det et øje-
blik faldt ham svært, dybde frem 
for skønhed - og venlighed frem 
for charme, og faldt ikke for fri-
stelsen til at løbe efter den grønne 
forårsmodel og lade den midald-
rende grå kvinde med rosen stå 
vraget tilbage. 
 
Han stod ret og gjorde honnør og 

han rakte bogen frem mod kvin-
den, selvom han følte sig lidt 
skuffet. ”Jeg er Henry Blannard, 
og de må være Ms Holly 
Meynell. Jeg er så glad for ende-
lig at møde dem. Må jeg have den 
ære, at invitere dem på lidt mad?” 
 
Kvinden smilede til ham, lidt for-
virret: ”Jeg ved ikke, hvad dette 
her handler om”, sagde hun, ”men 
den unge kvinde i den grønne 
kjole, De passerede lige før, bad 
mig om at bære denne rose på mit 
jakkerevers. Og hun sagde, at 
hvis De inviterede mig ud at spi-
se, så skulle jeg fortælle Dem, at 
hun venter på Dem i den store 
restaurant på den anden side af 
vejen. Hun sagde til mig, at det 
var en slags prøve”. 
 
Den unge mand i uniform fulgte 
sin overbevisning og lod sig lede 
af den åndelige tiltrækning, som 
fra første færd havde fået ham til 
at synes om sin penneveninde. Og 
hans valg bar frugt, sådan som det 
er med et godt og sundt træ. 

 

  

 

 

Nyt MENIGHEDSRÅD 

- vil du være med til at bestemme? 
 

Der indkaldes hermed til… 

VALGFORSAMLING 
15. september kl. 19.00 

i Forsamlingshuset. 
 

Her kan du… 
• Møde alle kandidaterne 
• Være med til en debat om kirkens arbejde 
• Deltage i den hemmelige afstemning 
 
Og der vil selvfølgelig være kaffe med Ellys bol-
ler og chokoladekage. 

 

Velkommen 
MENIGHEDSRÅDET 

Menighedsrådsvalg/Valgforsamling 
tirsdag, den 15. september kl. 19  
Andst Forsamlingshus 
 

Dagsorden for Valgforsamlingen 
 

1. Velkomst v/valgbestyrelsen 
2. Valg af dirigent 
3. Kort orientering ved formanden 
4. Opstilling af kandidater 
5. Kandidaternes egen præsentation 
6. Debat og mulighed for spørgsmål til  
    kandidaterne og til menighedsrådet 
7. Gennemgang af afstemningsreglerne      
v. valgbestyrelsen                       
8. Skriftlig og hemmelig afstemning 
                             Kaffepause 
9. Optælling af stemmer 
(valgbestyrelsen) 
10.  Afstemningsresultatet offentliggø-
res v/valgbestyrelsen 
11. Valg af 2 stedfortrædere (efter sam-
me procedure) 
12. Offentliggørelse af valgresultat ved 
Valgbestyrelse 
13. Mulighed for afstemningsvalg  
14.  Fristen for indlevering af kandidat-
liste 
15. Eventuelt 
16. Tak for fremmøde. 
 
Vi håber på et godt fremmøde og et 
godt valg.  
 

Med venlig hilsen  
 

Valgbestyrelsen: Anita Thye, Viggo 
Kaspersen og Helle Høffner 



I pausen justerede vi lidt på hold-
opstillingen, og selv om de oran-
ge piger midt i halvlegen kom 
foran 4-0, var der også adskillige 
gode Andst-angreb, godt anført af 
en meget løbestærk trio i Laura 
Kirstine, Malene og Katrine.  
Flere gange var angriberne igen-
nem uden scoringer, indtil Falk 
spillede Malene, som smukt af-
driblede målpigen og scorede.  
 
De mange løbeture frem og tilba-
ge tog selvfølgelig på kræfterne, 

og selv om forsvarskæden med 
Louise, Mia Maja og Linnea gjor-
de det fint, så kunne de ikke for-
hindre hjemmeholdets dygtige 
driblere i at score tre mål i de sid-
ste minutter af kampen til slutre-
sultatet 7-1.  
 
De to næste kampe bliver skrive-
bordsejre, da både Tønder og 
Dybbøl er trukket ud. Så skal li-
gaerne ombrydes, så næste gang, 
kamptøjet skal luftes, er omkring 
den 19. september. 

Andst "United" 
på hårdt arbejde  
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Der ventede U 13-pigerne på 
liga 2-holdet i Andst en svær 
opgave i den sidste indledende 
puljekamp på udebane mod et 
meget stærkt hold fra Kolding 
Nord, et hold, der består af spil-
lere fra Alminde/Viuf, Harte, 
Bramdrupdam og Nr.Bjært.  
 
Og det blev da også til  
et nederlag til Andst, der  
ret hurtigt kom bagud  
med et mål.  
 
Men forsvaret med en  
stærkt spillende keeper 
i Ann Sofie red stormen  
af, og hjemmeholdet  
scorede kun et mål mere  
i de første 30 minutter. 



Første points til 
”City”. 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Så kom U 13-pigerne fra Andst 
"City" også på pointtavlen med 
resultatet 1-1 på udebane mod et 
meget stærkt fælleshold fra Blå-
bjerg, Filskov og Sdr.Omme.  
 
Kampen blev spillet på en meget 
lækker græsbane på Sdr.Omme 
stadion, og de to hold gav hian-
den en tempofyldt kamp.  
 
Hjemmeholdet havde vundet de-
res to første kampe i august, og 
de lagde da også bedst ud, ikke 
mindst i kraft af to dygtige fløj-
spillere.  
Men Malene i målet spillede en 
glimrende kamp med stor sikker-
hed i alt, hvad hun foretog sig, 
ligesom hendes udspark og mål-
spark voldte modstanderens for-
svar store problemer.  
Men 0-0 ved pausen.  
 
10 minutter inde i anden halvleg 
kom BFO foran 1-0, men så luk-
kede de to backs, Silje og Nadia, 
på fornem vis ned for deres to 
dygtige fløjspillere, og det gav 
midtbanespillerne godt anført af 
Katrine, Lærke og debutanten Ida 
KK ro til at få angrebsspillet til at 
køre, og de to førstnævnte var 
ophavspiger til det udlignende 
mål, som Matilde scorede 8 mi-
nutter før tid. 

U 10-pigerne fik 
gang i målscorin-
gen. 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
I det første JBU-stævne havde U 
10-pigerne fra Andst ikke fået 
netmaskerne til at blafre, hvor det 
tætteste på 
mål var flere 
skud på træ-
værket.  
Men det lyk-
kedes at score 
i stævne num-
mer to i Ho-
ver. Allerede 
efter 3 minut-
ter scorede 
Marie, og lidt 
senere fulgte 
Signe op med 
endnu et mål.  
Men Bredbal-
le kendte og-
så vejen til 
målet, og det 
skete hele 6 
gange. I pau-
sen blev der 
justeret lidt 
på forsvars-
spillet, så der 
blev slet ikke 
scoret i 2. 
halvleg.  
 
 
 
 

Efter en kort pause var Hover den 
næste modstander, og det blev en 
målrig og jævnbyrdig kamp, som 
sluttede 4-3 til hjemmeholdet. 
Alberthe var suveræn i forsvaret, 
og målscorerne i første kamp var 
igen på spil, og det blev fulgt op 
af et mål af Flora.  
Også fin indsats af de øvrige på 
holdet: Natascha, Vanessa og Fre-
derikke. 

 
Derimod gik det ikke så godt for 
U 11-pigerne, som i deres stævne 
nummer to i Nr.Bjært fik 
"bøllebank". Holdet var dog han-
dicappet ved flere afbud, og det 
satte sit præg på spillet. Underligt 
nok, for vi havde en supergod 
træning i ugen op til kampen med 
masser af godt sammenspil og 
spil på fløjene, men alt blev glemt 
i de to kampe mod Uldum og 
Bredballe. Men holdet gav aldrig 
op, og det er ikke for ingenting, at 
pigerne fra 4-5. klasse blev kåret 
som "årets team " i sidste sæson i 
Andst U&I  

2. Kamp mod Hover. 4-3 
Målscorere: Signe 14. minut. Marie 17. minut. Flora 20. mi-
nut.  En meget lige kamp, hvor især Alberte stod stærkt i forsva-
ret.  

1. Kamp mod Bredballe. 6-2 
Målscorere: Marie 3. minut. Signe 11. minut.  
Svært 1. halvleg, hvor Bredballe fik 6 mål ind.   
Flot 2. halvleg, hvor der ingen mål gik ind.  



 

 

  

 

Et par citater om 
dansk hygge: 

 
Hygge er en tilstand, 
man oplever, hvis 
man har fred med 
sig selv, sin ægtefæl-
le, skattevæsnet og 
de indre organer. 

 

Tove Ditlevsen. 
 

Det er næsten uhyg-
geligt, hvor hygge-
ligt Danmark kan 
være. 
 

Christopher Follett. 

 

I en kasse ligger 4 sorte, 4 
røde og 4 hvide kugler. 
 
Hvor mange kugler skal 
man tage af kassen (uden 
at kigge på dem) for at væ-
re sikker på, at der er 
mindst 2 kugler af samme 
farve blandt de kugler, 
man har valgt? 

WHISTLEBLOWER: 

En whistleblower er en person, ofte en medarbejder, der 
afslører ellers hemmelige eller hemmeligholdte uregelmæs-
sigheder i en virksomhed eller organisation, hvor hun eller 
han arbejder. 
Vedkommende, der går mod strømmen og med risiko for 
sig selv røber uheldige eller farlige forhold, må betragtes 
som en helt. 

Bevingede ORD 
 

 

 

Høsten er i hus. 
Bonden svinger 
    glad sit krus 
i en glædesrus. 



 

 

 

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. 

 

 
 
 
 

 
7/9 - 2020 kl. 09.30 - 11.30  
Gymnastik på Solhøj 
 
8/9 - 2020 kl. 14.00 
Læsekreds i konfirmand-
stuen 
 
9/9 - 2020 kl. 14.00 
SANG  og GLÆDE i kir-
ken 
 
9/9 - 2020 kl. 14.00 og 
10/9 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

9/9 - 2020 kl. 18.15 - 20.00 
Juniorspejderne: Hvem 
bygger mest 
 
10/9 - 2020 kl. 14.00 
Solhøj - Brugerrådet gi’r 
kaffe og Julle læser højt 
 
13/9 - 2020 kl. 10.00 
Høstgudstjeneste - 
14.s.e.trinitatis 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Jeg søger hjælp 

til rengøring 

hver fredag i ca. 

2 timer.  

 
Henrik Hedegaard 
Egholtvej 13 
Andst 
25 27 73 05 
hh@hk-hornsyld.dk 


