
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

10. jan. kl.  10.30 -    
1. s. e. helligtrekong. 
 

17. jan. kl.  10.00 -    
2. s. e. helligtrekong. 
 

24. jan. kl.  10.30 -    
S. s. e. helligtrekong. 
 

31. jan. kl.  10.00 -    
Septuagesima 
 

02. feb. kl.  17.00 -    
Kyndelmisse-lysg. 

 

7. feb. kl.  10.00 -    
Seksagesima 
 

14. feb. kl.  19.00 -    
Fastelavn  
 

21. feb. kl.  10.30 -    
1. s. i fasten 
 

28. feb. kl.  10.30 -    
2. s. i fasten 
 

 
 

ANDET KIRKELIV: 
 

 

19. jan.  kl.  15.00 -   
Kirkecafé 

 

2. feb.  kl.  17.00 -   
Kyndelmisse - lysgudstj. 

 

14. feb.  kl.  19.00 -   
Aftengudstjeneste 

 

23. feb.  kl.  19.00 -   
Foredrag - Kongeåen og den 
gamle grænse 

 

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. 
Kontoret har åbent: 
Tirsdag - fredag: 9.45 - 10.15 
 

ORGANIST:  
Karin Johansson, 28 81 13 15 
 

KIRKESANGER:  
Elisabeth Fischer Jessen, 28 93 84 96 
 
MENIGHEDSRÅDETS FORMAND:  
Bent Jørgensen, 22 44 59 33 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Lilly og Gitte har sagt ende-
gyldigt farvel! 
 

30. december var slutdatoen for 
vores butik i Andst. 
Julen og de sidste 3 dages salg med 
30% på alle varer havde tømt godt 
ud på hylderne, men der var dog 
stadig en del ting og mad tilbage. 
 

Lilly fortæller, at det, der er tilbage 
af slikposer og ting til personlig 
pleje, (shampo, creme, sæbevarer 
m.m.), vil blive foræret til ”Kvin-
dekrisecenteret” i Kolding. 

Præstens spalte. 
Af Helle Torp. 

 

Count your blessings  
lyder en engelsk talemåde. 
Tæl dine velsignelser  
- og tilføjer nogle - så bliver du 
hurtigt rig. 
Ved årsskifte er der en tendens til 
at se både tilbage og frem i tiden. 
Almindeligvis gør man sig tanker 
over det forgangne år, fremhæver 
det positive, skubber det negative 
bagest i hukommelsesskabet og 
husker det minderige. 
I år er det som om, der er indtruf-
fet en vis nakkestivhed.  

LÆSEKREDSEN 
den 12. januar 

      er aflyst. 
 
 

Din bog afleveres på Ve-
jen bibliotek, når der 
igen åbnes for aflevering 
af bøger. 



 
 
 
  

 
  

(fortsat fra side 1). 
 
Der kommer mennesker, 
som vil har behov for 
den hjælp, de kan få. 
 
En del madvarer vil bli-
ve givet til Råværket i 
Kolding, som ud over 
mange forskellige aktivi-
teter også står for mad-
uddeling til mennesker, 
der er i nød, hjemløse 
m.fl.. 

Der er ikke på nuværende tidspunkt noget nyt om andre 
muligheder. Det betyder, at vi hver især må finde nye må-
der, at få det nødvendige bragt hjem. 
Her kommer måske godt naboskab ind i billedet, hvis der 
sidder nogle, som ikke selv har mulighed for at komme af 
sted. 

Vi vægrer os ved at kigge bag-
ud. For meget blev ikke, som 
vi håbede i 2020. Vi orker ikke 
at snakke mere om aflysninger 
og restriktioner. 2021 derimod 
er stadig lovende, selvom vi 
har en vis portion forbehold, 
når det gælder fremtidsplaner. 
En bekendt lavede en udfor-
dring på facebook og bad an-
dre lægge deres fremtidsdrøm-
me for året frem til gensidig 
inspiration. Forunderligt nok 
affødte det ikke så mange ek-
sotiske rejsemål, som man 
kunne vente, men mange øn-
sker om at kunne opleve nær-
hed og leve ubekymret. En 
fremsatte endda det beskedne 
ønske om at kunne gå til guds-
tjeneste uden mundbind. 
Vi har vænnet os til meget, 
fordi det giver god mening, og 
fordi fornuftige mennesker 
forklarer os værdien af at æn-
dre vores adfærd. Noget af det 
er besværligt og irriterende og 
fastholder en vis frygt. Psyko-
logiprofessor Brinkman trøster 
os med, at det er helt ok at mø-
de udfordringerne med en stra-
tegi, han kalder defensiv pessi-
misme. Indtager man den 
holdning, at vi ikke kan gøre 
noget ved alle udfordringer, 
men nok ved nogle få, så afla-
ster det den frustration, som 
griber om sig for tiden. 
Men der er trods alt også sta-
dig de gode råd til et godt og 
tilfredsstillende liv, som egent-
lig ikke har ændret sig. Som 
eksempelvis: tæl velsignelser-
ne, eller: Stands og læg mærke 
til rosernes duft. Går man til 
det bibelske univers, som i 
bund og grund er en fortælling 
om menneskers liv og måde at 
møde det på, så finder man i 
Sl. 46 et vers, som ofte vælges 
af konfirmander, men som ik-
ke er forbeholdt dem: Gud er 
vor tilflugt og styrke, altid at 
finde som hjælp i trængsler. 
 

Godt nytår. 

 
 
 

 
Set på facebook. 
 

I går aftes var jeg på en udrykning som lægeassistent. 
Vi kørte, med høj fart, på en mørk landevej. Pludseligt, 
ud af mørket, kunne jeg se en person komme gående i 
vejsiden imod os. Sort jakke, mørke bukser og INGEN 
reflekser. Det tog et splitsekund, fra jeg så personen, 
og til vi var kørt forbi.  
Jeg var ca. 1/2 meter fra den dårligste dag i mit liv.... 
Brug nu reflekser, hvis du er ude at gå tur om aftenen på en mørk vej, 
ellers har bilister ingen mulighed for se dig.  
En refleksvest koster i omegnen af 20 kr.  

En begravelse er noget dyrere..... 



 
 
 
  

 

Måske skal du med  
i avisen i det nye år. 
 
Andst Avisen hjæl-
per dig gerne med  
at få annon-
cen sat op!  

 

Vi byder 
dig vel-
kommen  
i 2021. 

 Kan og  
vil du 

hjælpe? 
 

Vores krotorv mangler 
opmærksomhed ifm. al-
mindeligt vedligehold. 
 
Om det er en halv time 
her og der, eller en halv  
 

dag et par gange om året, bestemmer du selv.  
 
Hvis du kun har mulighed for at hjælpe en en-
kelt gang, er det også fint.  
 

Vi sørger for beplantning og sprøjtning af are-
alerne.  
 
Kontakt Jens Johansen, hvis du har mulighed 
for at hjælpe jens-johansen@mail.dk,  så sam-
ler og koordinerer han det hele.  
 

mailto:jens-johansen@mail.dk


 
 
 
  

I 2020 slog verden alle 
tidligere rekorder, når 
det kommer til nyin-
stalleret el-kapacitet 
fra vedvarende energi. 
Hele 90 procent af al 
el-kapacitet, som blev 
opført i 2020, kom 
nemlig fra grønne 
energikilder. Den tid-
ligere rekord på 72 
procent blev sat 
i 2019. 

Skiftet til vedvarende energi 
skyldes især, at priserne på 
solceller og vindmøller er ras-
let ned de seneste år. Det har 
ikke kun gjort dem konkurren-
cedygtige – faktisk er teknolo-
gierne blevet de billigste in-
denfor elproduktion og billige-
re end nogen andre energikil-
der på markedet. 
Derfor har rigtig mange lande 
givet den gas med vedvarende 
energi: 
For eksempel har Tyrkiets hur-
tige udbygning af vedvarende 
energi gjort, at landet i 2020 
fik 49 procent af deres elektri-
citet fra vedvarende energikil-

der. Andelen af vedvarende 
energi i landets elektricitets-
produktion er dermed næsten 
dobbelt så højt som det globale 
gennemsnit. 
Ja selv under Trump-regerin-
gens pro-kul-politik har der 
været lys at spotte:  
i 2019 producerede USA, for 
første gang nogensinde, mere 
elektricitet fra grøn energi end 
fra kul. 
 
Vind og sol hitter 
Forbedringerne af sol og vind-
energi har sendt priserne stejlt 
nedad og flere lande spænende 
afsted mod teknologierne – 
som i 2020 vurderedes til at 
levere 9,8 af verdens elektrici-
tet. 
I de fleste lande er det 
nu billigere at opføre nye sol-
celler end kul- og gaskraftvær-
ker – ja faktisk er solenergi i 
industriel størrelse den billig-
ste form for strøm i historien. 
Og der er heldigvis rigeligt 
med sol at tage af. Iføl-
ge Verdensbanken overgår de 
fleste landes potentiale for sol-
energi nemlig deres nuværen-
de strømforbrug. 
 
’Down-under’ har man også 

set en fidus i både sol og vind, 
hvor australierne i stor stil har 
trodset regeringens pro-kul-
politik i løbet af 2020. I Syd-
ney indførte man blandt an-
det, at Operahuset, byens 
23.000 gadelamper og alt an-
det offentligt strøm skal kom-
me fra sol og vindenergi, og 
alene i år 2020 har australier-
ne dagligt installeret solceller 
på 1000 huse. 
 

Klimamål er moderne, 
men trenden bør være 
’build back better’ 
Verdens vigtigste brændstof er 
endnu olie, som udgør 
en tredjedel af klodens samle-
de energiforbrug i 2019. Ved-
varende energi, inklusive 
vandkraft og atom-
kraft dækker kun 15 procent af 
vores globale energiforbrug. 
Så selvom vindmøllernes su-
sen og solcellernes skinnende 
paneler har bragt lys i mørket 
og grøn fremgang i 2020, er 
der stadig lang vej igen, hvis vi 
skal i mål.  
 
Heldigvis satte mange lande 
mere ambitiøse klimamål i 
2020, som bringer håb om, at 
det kan lykkedes. 

 

https://www.researchandmarkets.com/issues/renewable-energy-to-represent?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=9tfbvf&utm_campaign=1469252+-+Renewable+Energy+to+Represent+Almost+90%25+of+Total+Power+Capacity+for+2020&utm_exec=jamu273prd
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/verdens-stroem-bliver-groennere-og-groennere/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/tyrkiet-saetter-fart-paa-den-groenne-stroem/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/tyrkiet-saetter-fart-paa-den-groenne-stroem/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/tyrkiet-saetter-fart-paa-den-groenne-stroem/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/amerikanske-stater-tager-klimakampen-i-egen-haand/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/amerikanske-stater-tager-klimakampen-i-egen-haand/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/dobbelt-op-paa-verdens-sol-og-vind/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/dobbelt-op-paa-verdens-sol-og-vind/
https://www.iea.org/news/world-energy-outlook-2020-shows-how-the-response-to-the-covid-crisis-can-reshape-the-future-of-energy
https://www.iea.org/news/world-energy-outlook-2020-shows-how-the-response-to-the-covid-crisis-can-reshape-the-future-of-energy
https://www.iea.org/news/world-energy-outlook-2020-shows-how-the-response-to-the-covid-crisis-can-reshape-the-future-of-energy
https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/solar-photovoltaic-power-potential-by-country?cid=eae_tt_energy_en_ext
https://www.drivkraftdanmark.dk/wp-content/uploads/2019/05/DD_Energistatistik_2019_WEB-spreads.pdf
https://www.drivkraftdanmark.dk/wp-content/uploads/2019/05/DD_Energistatistik_2019_WEB-spreads.pdf
https://www.drivkraftdanmark.dk/wp-content/uploads/2019/05/DD_Energistatistik_2019_WEB-spreads.pdf
https://www.drivkraftdanmark.dk/wp-content/uploads/2019/05/DD_Energistatistik_2019_WEB-spreads.pdf
https://www.drivkraftdanmark.dk/wp-content/uploads/2019/05/DD_Energistatistik_2019_WEB-spreads.pdf


  

 

 

 
 

 

 

  

 

 
Når det går bedre, end der blev forud-
sagt, tilgiver man også falske profeter. 

Ludvig Erhard.  
 

Med profeter underholder man sig 
bedst tre år senere. 

Peter Ustinov. 
 

Profeter er som stjerner: når deres bud-
skab når menneskene, findes de selv 
måske ikke længere. 

Tennessee Williams. 

 

Noget om at krympe. 
 

Der er mange små profeter, 
men den mindste jeg har kendt 

var kun 20 centimeter 
uden sko på. 

Efter første profeti 
svandt han ind til bare ni. 

Så nu er der ikke meget mer 
at tro på! 

 
Halfdan Rasmussen. 

 

HERRENS MARK 
”At være på Herrens mark” - at være på 

bar bund - at være rådvild, hjælpeløs. 

Udtrykket ser ud til at være opstået i dansk i 

begyndelsen af 1970’erne selvom det ser me-

get ældre ud. Mange har gennem flere år søgt 

at finde oprindelsen til dette udtryk, men des-

værre er der endnu ikke fundet nogen ende-

lig løsning.  

I 1990 udkom romanen ”På herrens mark” 

af Erik Aalbæk Jensen, men han oplyser på 

bagsiden af bogen, at han ikke kender oprin-

delsen. 

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. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
ALT ER AFLYST PÅ 
SOLHØJ. 
 
LÆSEKREDSEN ER AF-
LYST TIRSDAG d. 12. 
 
13/1 - 2021 kl. 14.00 og 
14/1 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
17/1 - 2021 kl. 10.00 
En lidt kortere …. 
Gudstjeneste, 2.s.e.h3k. 
 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 


