
 

JULEKONCERT 
I ANDST KIRKE 

 
Lad juletravlheden blive der-
hjemme, når vi afholder jule-
koncert, hvor Ann-Mette El-
ten kommer og synger sine 
favoritter.  
 
Kom og oplev den både hyg-
gelige og højtidelige koncert 
med julesange og salmer.  
 
Lad os en kort stund lukke 
øjnene og glemme corona og 
juletravlhed i selskab med en 
sangerinde, hvis repertoire 
spænder utrolig bredt. 

mationer, bryllupper og alle fød-
selsdagene, som Else har holdt styr 
på uden brug af computer og face-
book. 
Else og Svend har også haft et rej-
segen og har været på over 30 
udenlandsrejser til USA, Rusland, 
Ægypten og diverse europæiske 
feriesteder. 
 
I 2002 flyttede Else og Svend til 
deres dejlige nye hus på Markdan-
nersvej, og her fik de 12 år sam-
men. 
Else står i gadedøren og ses ellers 
til daglig på vandretur i byen i en 
fart, man ikke tilskriver én 93 år. 
Om søndagen slider Else kirke-
bænkene, og ellers er der nok at 
pusle om i husets have. 
 
Else slutter bogen med: Jeg vil 
gerne sætte ordet ”tak” over et 
fantastisk menneskeliv. 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Mindet lader som ingenting, 
er dog et lønligt kildespring. 
 
Sådan skriver Else Pedersen på 
første side af sin bog. 
Citatet er hentet fra Grundtvig. 
 
Men ellers er bogen skrevet af El-
se, og det er ikke en ny idé, der er 
blevet til virkelighed her. 
Else, der i dag er 93 år, startede 
med at skrive bog for 25 år siden, 
og skriver hver dag dagbog. 
Så kan man holde lidt styr på tin-
gene og også de mange datoer i en 
stor familie, som blev til 8 børn, 
22 børnebørn og 14 oldebørn med 
nummer 15 på vej. 
 
Else voksede op på bondegården 
Søager ved Herning, arbejdede på 
gården Bondero på Fyn og slog 
sig ned sammen med sin mand, 
Svend, på Bæklundgård i Lille 
Andst i 1950, hvor brylluppet 
stod. Så livet på landet har været 
hovedparten af Elses liv. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men livet har også indeholdt et 
utal af festdage: barnedåb, konfir-

Minder fra livet 

Julekoncert  
16. dec. 19.30 

 

Billetantal efter coronareg-
ler med gældende afstand. 
Mundbind ved ind– og udgang. 
 

Pris kr. 100,-. Billetkøb: 
https://andstkirke.safeticket.dk/elten 
Du kan kontakte Birthe Boye, 2964-

3529, hvis du har brug for hjælp. 
 

Her gælder ”Først til mølle-princip”. 



 
 
 
  

  

Midt i en coronatid. 

Af Viggo Kaspersen. 
 
Når man færdes rundt blandt danskerne, her og der, oplever jeg en meget stor respekt 
for de regler og forordninger, der er blevet sat til fælles bedste. 
Det sker, at nogen mister tålmodigheden, og ind imellem dukker der mærkelige teorier 
op om beslutningsgrundlaget og beslutningstagerne. 
På facebook var der forleden lavet nedenstående ”skriv”, skrevet af, hvad jeg vil kalde, 
en klog dame. DØM SELV. 



 
 
 
  

Et hyggeligt islæt i 
bybilledet er ”rejst”. 
 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Forleden var der røre midt 
i byen. 
En stor kran havde fat i et 
lille hus, som skulle forlade 
sit ståsted igennem en ræk-
ke år. 
 
Huset kom for mange år siden, 
faktisk i 2001, fra Ålborg til 
Andst. 
Annemette havde fundet det og 
skulle bruge det som sit lille hy-
bel i baghaven. 
Det blev dog kort, da nye planer 
kom ind. 
 
Huset kom så fra baghaven til 
placeringen, hvor det har stået i 
17 år, og her blev det en del af 
Else Maries ”Kramboden”. 
Af og til stod døren åben, og så 
kunne glade genbrugssjæle forly-
ste sig. 
 
Nu har huset fået en ny opgave. 
Et par bilhandlerbrødre fra Give 
har købt huset, og fremover bliver 
det kontorlokale i deres forret-
ning. 
 
 
 

Fra Verdens bedste nyheder. 
 

Antallet af blåhvaler stiger, 
hvilket bringer håb for ver-
dens største truede dyr. 
Engang var blåhvalerne talrige i 
verdens have. Nu er der kun et 
fåtal tilbage af det største dyr, 
som nogensinde har levet på jor-
den. 
Voldsom hvalfangst i et helt år-
hundrede har gjort, at arten stadig 
er truet, selv om den nu er fredet. 
 
Men der er godt nyt for det store 
dyr, idet antallet er steget markant 
inden for de sidste 30 år. 
Dog er der stadig trusler for blå- 

 

 
 

hvalen, idet 
den moder-
ne skibsfart 
forstyrrer 
hvalernes 
kommuni-
kation. 
Nok har 
hvalerne 
nogle af 
dyrerigets kraftigste lyde, som 
gør, at de kan kommunikere på 
over 1000 km’s afstand.  
Men lydene fra den moderne 
skibsfart ligger tæt på den fre-
kvens, hvalerne bruger, og derfor 
forstyrres deres interne kommuni-
kation. 

En anden voldsom fare er plastik-
affald og efterladte fiskenet, som 
er skyld i 300.000 hvaler, delfiner 
og marsvins død om året. 
Fremtiden for verdens store hav-
dyr afhænger derfor i en vis grad 
af vores plastikproblem, så der er 
god mening i at stoppe brugen af 
engangsplast. 



 
 
 
  

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Det var med stor spænding, at 
ungdomstrænere i AUI tog hul på 

indefodboldsæsonen efter efter-
årsferien.  
Hvor mange ville dukke op, ville 

der være frafald, ville det være 
nye ansigter, ville corono-
situationen påvirke fremmødet ?  

 
Spørgsmålene var mange, men nu 
kender vi svaret. 
Der har været et meget stort frem-

møde, og næsten 60 børn, både 
drenge og piger, har  haft fornø-
jelsen af at trille med den lille 

runde fodbold i Andst-hallen hver 
fredag eftermiddag lige fra de 
yngste piger i 2. klasse til de æld-

ste i 7. klasse, og det samme gæl-
der drengene fra 1-6. klasse.  
 

Glædeligvis er der også dukket 
nye spillere op, som ikke har spil-
let udendørs, eller som har holdt 

pause, og det er en rigtig god ting, 
for alle vil stå bedre rustet til den 
udendørs sæson i 2021 med de 

gode muligheder, som Andst-
hallen byder for den tekniske træ-
ning. Træningen foregår med stor 

hensyntagen til coronareglerne 

med bl.a. afspritning af bander, 
målstolper og bolde efter hver 
gruppe, og spillerne har været 

gode til at møde op kort før  træ-
ningsstart og gå hjem lige efter 
træningen. 

 

Det betyder også, at  ungdomsaf-
delingen har tilmeldt ikke mindre 
end 7 hold til JBUs indefodbold-

turnering (ny rekord), og her spil-
les de første kampe i weekenden 
den 21.-22. november. 

Mange børn til indefodbold i AUI 

Set på facebook: 

• Når vi håner, spotter eller nedgør sorte, er det 

racisme. 

• Når vi håner, spotter eller nedgør jøder, er det 

antisemitisme. 

• Når vi håner, spotter eller nedgør det andet køn, 

er det sexisme. 

MEN... 

• Når vi håner, spotter eller nedgør muslimer, er 

det YTRINGSFRIHED. 

 

Det er lidt  tankevækkende, og man kan godt få lyst til 
at spørge:  betyder ytringsfrihed, at man er tvungen til 
at sige ting, man normalt ville holde for sig selv …. 
af høflighed, af medmenneskelighed, for ikke at såre? 
 

Der må stadig være noget, der hedder god tone!   VK. 



 

 

  

 

 

Frederik havde taget sin lillebror med hen for at se 
cirkusteltet blive stillet op. Da han fik øje på direktø-
ren, øjnede han en chance. 
- Må jeg godt få en fribillet, hvis jeg henter vand til 
elefanterne? 
- Det har vi en motor til at ordne. Men, fortsatte di-
rektøren med et blink i øjet, du får en billet, hvis vi 
må bruge din lillebror til at fodre løverne med. 
- Hvad siger du til det, lillebror?  
- Lillebror sank en stor klump. Så spurgte han for-
sigtigt: Må jeg godt se forestillingen først? 

 

GRAND SLAM. 
Det, at en sportsudøver vinder 4 verdenstur-
neringer inden for sit felt i løbet af samme 
år, evt. i løbet af hele sin karriere. 
Grand slam betyder egentlig ”stort slag”, og 
udtrykket kommer fra kortspil, hvor det be-
tyder storeslem, dvs. at vinde alle stik i fx 
bridge eller twist. 
Den første sportsgren, udtrykket blev brugt 
i, var tennis fra midten af 1930’erne, hvor 
grand slam bestod i at vinde Wimbledon, de 
franske åbne mesterskaber og de australske 
og amerikanske tilsvarende. 

Bevingede ORD 
 

 

Børn af meget forelskede forældre lærer en 
frygtløshed over for livet, som en dødbider-
slægt - undfanget halvt i søvne - ikke kender 
til. Livets vældige farlige magter har stået 
vagt omkring deres vugge. 

Karen Blixen. 
 

Børn er utrolig gode imitatorer. Lige meget 
hvor hårdt man slider for at lære dem gode 
manerer, opfører de sig nøjagtig som deres 
forældre. 

Lis Byrdal. 
 

Børn er mennesker. Siden bliver de voksne. 
Gert Udo Jerns. 



 

 

 

 

 

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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9/11 - 2020 kl.09.00 og 
10.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

9/11 - 2020 kl.15.30-16.45 
Bævermøde 
 
9/11 - 2020 kl.17.00-18.30 
Ulvemøde 
 

11/11 - 2020 kl. 14.00 og 
12/11 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

11/11 - 2020 kl.18.15-20.00 
Juniorspejderne: 2-retters 
menu. 
 

12/11 - 2020 kl.14.00-16.00 
Møder aflyst på Solhøj 
 

15/11 - 2020 kl. 10.30 
Gudstjeneste - 23. s.e. tri-
nitatis 
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