
 

  
 Andst Kirke  

MENIGHEDSRÅDSVALG 
 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Tirsdag, d. 15. sep. var der 
valg til nyt menighedsråd i 
Andst Forsamlingshus. 
 

Det er første gang, at menigheds-
rådsvalg foregår på denne måde. 
 

Man kan sige, at hver kandidat 
stiller op som sig selv og repræ-
senterer sine egne holdninger til 
arbejdet med kirken. 
 

Der var opstillet 6 kandidater, og 
det er, hvad der var brug for, for at 
få et helt menighedsråd. 
Afstemningen viste, at Maria Mo-
esgaard fik flest stemmer, og det 
er hende, der indkalder til det før-
ste menighedsrådsmøde i novem-
ber. 
Menighedsrådet tiltræder første 
søndag i advent. 
 

Skulle der ikke være tilfredshed 
med valget, er der mulighed for at 
indgive en ny liste. Det skal finde 
sted senest 4 uger efter valget, alt-
så senest den 13/10 og sendes til  
Anita Thye,  
anitathye@gmail.com. 

Et gensyn med Tanzania 
I 1986 valgte jeg at rejse et år til Tanzania og arbejde som volontør 
(sekretær på en sygeplejeskole tæt på Victoriasøen). Det blev et fanta-

stisk år, og Afrika krøb ind under huden på mig. 2 år senere tog jeg til-
bage på et kortere besøg. Efter at være blevet gift og flyttet til Andst 
havde jeg egentlig ikke forventet at komme tilbage mere. Men pludselig 

opstod en mulighed, som jeg ikke kunne sige nej til, og i februar 2020 
fik jeg derfor endnu et gensyn med Tanzania og det sted, jeg havde boet 
og arbejdet for mere end 30 år siden. 

Kirkecafé 
tirsdag, d. 29/9 kl. 14-16 

 

Birthe Boye fortæller 
om sine oplevelser i 

TANZANIA 
 

(Kaffe undervejs). 
 

Enhver er velkommen. 
MENIGHEDSRÅDET 

 



 
 
 
   

Af Viggo Kaspersen. 

 

Søndag, d. 13. sep. var 

der takke– og høstguds-

tjeneste i Andst Kirke. 
 

Graveren havde sørget for en 

festlig pyntning af kirken, 

som ikke lod nogen i tvivl 

om, at det var høsten, der blev 

fejret. 

Kirkens or-

ganist kunne 

holde fri-

dag, da al 

musik blev 

leveret af de 

dygtige spil-

lemænd  

bestående 

af Anders 

Løager,

(violin), 

Jens Peder 

Knudsen 

(kontrabas) 

og Jan Ilsø 

(harmoni-

ka), 

Udover det 

obligatori-

ske præ– og 

postludium samt ledsagelse til 

alle salmerne, leverede spille-

mændene et festligt indslag før 

prædikenen. 

I dagens tekst var der en 

mand i en håbløs situation, 

der høstede et nyt liv, ved 

at Jesus greb ind. 



 
 
 
  Af Kurt B. Frederiksen. 

U 13-pigerne fra Andst "City" var 

i kamp både tirsdag og torsdag, 
og selvom begge kampe gav ne-
derlag på 1-3, er der grund til me-

get stor tilfredshed med selve fod-
boldspillet.  

To sygdomsafbud, det sidste kort 
før afgangen til Askov, gjorde, at 

holdet måtte spille uden udskifte-
re.  

De to hold gav hinanden en glim-
rende kamp med masser af godt 
fodboldspil, og selvom hjemme-

holdet kom foran 1-0, gav de 
"grønne" ikke op. Midt i halvle-
gen fik Andst tilkendt et frispark 

dømt for hands en snes meter fra 
modstanderens mål, og målpigen 
Malene blev hentet frem for at 

sparke, og hun sendte med et 
hårdt fladt skud bolden gennem 
Askovs mur og i nettet.  

Kort efter havde Katrine to skud 

på indersiden af træværket, Line 
ramte overliggeren, og Falk var 
helt alene igennem med målman-

den uden at score, så det var mere 
held end forstand, at der kun stod 
1-1 ved pausen.  

I 2. halvleg pressede AUI-pigerne 

i kraft af deres vilje og gode kon-
dition på for at få en afgørelse, 
men som det ofte sker i fodbold,  

 

det ene hold har spillet, det andet 
hold scorer. 
 

To dage senere var der hjemme-
kamp mod Bramming, et hold, 

som vi aldrig har slået. Vestjyder-
ne, som blandt andet havde slået 
Askov med 11-0, fører suverænt 

puljen og mødte op med 5 sejre i 
5 kampe og en målscore på 31-3, 
så der var lagt i kakkelovnen til 

AUI-pigerne, og allerede efter 17 

sekunder var gæsterne tæt på at 
score.  

Men forsvarspillerne med Malou, 
Louise, Nadia og Linnea tillod 

kun Bramming at score en enkelt 
gang i første halvleg.  

Midtbanen med Storm, Lærke, 
Line og Laura Kirstine var virke-

lig kommet på arbejde, men fik 
alligevel tilspillet sig nogle gode 
målschancer, dog uden resultat.  

I pausen byttede Storm og Male-

ne roller, og det var lige ved og 
næsten et par gange, hvor bolden 
lige sneg sig uden om målstolper-

ne. Men de hurtige og løbestærke 
gæster pressede på, og de fik sco-
ret to gange, inden Malene spille-

de Falk fri foran mål, så slutresul-
tatet blev 3-1.  

 

Dejlig holdindsats og stor til-
fredshed på sidelinjen over en 

glimrende pigefodboldkamp godt 
ledet af Arne. Holdet går nu over 
til lidt mere "rolige" uger med 

kun én kamp pr uge. 

 

I ugens løb har U 12-drengene 
også været i ilden, og det blev til 

en sikker sejr på hjemmebane 

over Holsted, der blev slået 6-1. 

Daniel med tre (heraf ét efter 
hjørnespark), Mattias med to og 
Gregers med et stod for scorin-

gerne. 
 

Flot fodboldspil af Andst ”City” 

SET PÅ FACEBOOK: 
 
Sidste nyt fra Fælles Fodslaw: 
Arbejdsgruppen, som arbejder for at få 
bygget hallen og Nytorv sammen, ar-
bejder stadigvæk med møder i egen 
gruppe og med samarbejdspartnere i 
Vejen Kommune. Der ligger skitseteg-
ninger fra arkitekten og på baggrund af 
dette et udarbejdet budget.  
Alt i alt er det rigtig positivt, at der 
stadigvæk er vind i sejlene. Den 15/9-
20 er projektet på Vejen Kommunes 
budget-udkast, der forhandles til by-
rådsmødet.  
På baggrund af det arbejde, som arki-
tekten har udført, er det politiske oplæg 
til byrådsmødet, at der afsættes penge 
til byggeriet. Den 22/9-20, skal Fælles 
Fodslaw præsentere projektet for ud-
valget for kultur, fritid og sundhed. 
 



 
 
 
  

  
 

 



  

 
  

 

 
 

HØFLIGHED. 
 

Høflighed betyder som regel, at man ikke 
siger til folk, hvad man tænker. 

 

Katharine Hepburn. 
 

Høflighed er kunsten at skjule naturlige im-
pulser. 

Anonym. 
 

Der findes et minimum af uoprigtighed, 
som kan forlanges af enhver: høflighed. 

 

Hans Krailsheimer. 
 

Høflighed er som en luftpude, der er vel ik-
ke noget i den, men den mildner livets stød. 

 

Arthur Schopenhauer. 

 

Hvad er løsningen 
på denne regneopga-
ve med romertal: 

 

LIX + XLI 

 

FÆHOVEDE: Unge mænd synes, at gamle mænd er fæho-
veder; gamle mænd ved, at unge mænd er det! 
 

Citeres som regel fra William Camden: Remains, 1605, 
hvor den også findes. Men endnu lidt tidligere findes den i 
George Chapmans All Fools, 1599. 

Bevingede ORD 



 
 

 

 

 

 

 

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. 
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21/9 - 2020 kl.09.30-11.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

21/9 - 2020 kl. 16.00-19.00 
Badmintonopstart inden-
dørs 
 

23/9 - 2020 kl. 14.00 og 
24/9 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

23/9 - 2020 kl. 18.15-20.00 
Juniorspejderne: Lav den 
bedste menu 
 

24/9 - 2020 kl. 17.30-20.00 
Grillfest på Solhøj 
 

27/9 - 2020 kl. 09.00 
Gudstjeneste - 
16.s.e.trinitatis 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Holder hver onsdag kl. 14.45 - 15.15 
på hjørnet af Markdannersvej og Vestergyden 

Har du bestemte ønsker vedrørende titler eller emner,  
kontakt da Vejen Bibliotek på tlf. 79 96 52 50 eller  

vejbib@vejenkom.dk 


