
 

 

 

Varmtpåklædte og beskyttede  
børnehavebørn -  
på vandring - to og to - i flok. 

Kyndelmisse. 
 

Af Helle Torp. 

 
Det føles som om, der har 
været vinter meget længe. 
2. februar er vinterens 
midte ifølge gammel tradi-
tion. Herfra går det mod 
lysere tider. 
 
Det vil vi fejre med en 
kort gudstjeneste kl. 17.00 
i kirken.  

Vi kan ikke  - som følge af 
corona-restriktioner  - slutte 
af med fakkeltog og varm 
kakao, men vi kan gå med 
lys i hjertet. 

Børnehave  
i en coronatid. 

 

Det betyder udeliv, vandre-
ture, leg … men ude! 
Aldrig har heldragterne 
været udsat for så hårdt et 
slid, som det er tilfældet li-
ge nu, fortæller Beinta 
Dam. 
Det er dejligt at mærke op-
bakningen fra forældrene, 
hvis der mangler et eller 
andet nødvendigt i påklæd-
ningen. 
Forældrene er jo opfordret 
til at holde børnene hjem-
me, hvis de har mulighed 
for det, så i øjeblikket har 
vi ca. 1/3 af børnene. 
Vi ser - som alle andre - 
frem til normale forhold! 



 
 
 
  

 

Midt i den barske corona-
tid sker der også noget po-
sitivt. Vi genfinder naturen. 
 
Af Viggo Kaspersen. 
 
Når man i disse tider vover sig ud 
på vejene eller ud i skovene, op-
dager man, at der er andre menne-
sker til, faktisk mange andre men-
nesker. 
En ganske almindelig dag ved 
Jels sø er parkeringspladserne så 
fyldt med biler, at der næsten ikke 
kan findes en plads. 
Og på vej rundt om søen møder 
man hele tiden og så igen voksne, 

der sammen med deres hunde og 
børn nyder den flotte natur. 
 
Ovenstående billede er dog fra 
Andst, da friske andstborgere var 
på vandring søndag formiddag. 
 

Om det siger Susanne: 
 

På søndag 17.1.21 mødes vi 
kl. 10 ved Andst krotorv ved 
kirken.  
Vi går den modsatte vej end i 
dag ud forbi spejderhytten, 

Kærnehuset, eller I må 
tage en valgfri tur i byen.  
Afstand er ca. 10 km.  
Tempoet tilpasser vi sammen 

ud fra de fremmødte.  
De, der går hurtigst, får lov 
til at lave opsamling til de 
bageste.  
I bestemmer selv, hvor langt 
I følger med rundt.  
Håber vi ses ved Krotorvet.  
 

Andst Gåværter. 

 
 

Susanne skriver på facebook: 
Tak for turen i dag. Meget flot vejr. 
Vi mødte flere, der også tog en tur i det gode 
vejr. 
Vi overholder Coronarestriktioner med for-
samlingsforbud på max. 5 i grupper og med 
god afstand. 

En god idé vil måske være, at 

nogen tog initiativ til et Andst-
kort, hvor forskellige gode ruter 
med ca. km-angivelser var på-

ført. 

Vi har alle godt af at kom-
me mere på vandring! 



  

 

 

 
 

 

  

 

Fodbold: En mulighed for brølende at 
sætte sig ud over tilværelsens grænser. 

Albert Cohen. 
 

Danskerne har behov for den tryghed, 
man får ved styrke eller gennem fælles-
skab. Og det er sammenhold og tryghed, 
der går op i en højere enhed, når fod-
boldlandsholdet vinder. 

Niels Erik Lundsgaard. 
 

Et fodboldpublikum tænker med solar 
plexus. 

William Somerset Maugham 
 

 

Jeg kan høre natten liste. 
 

Jeg kan høre natten liste over gruset. 
Jeg kan se de klare stjerner mørket tænder. 

Og nu vandrer der en stilhed over huset 
med en perlekrans af dug i sine hænder. 

 
Der er stjerner af krystal med hvide vinger. 

Der er en der blinker bag min storetå. 
Jeg kan nå den største af dem med en finger. 

Jeg vil ta en lille en og sutte på! 
 

Halfdan Rasmussen. 

 

HISSA-HUSSA-HEJSASA 

Nu skal svensken ha dada! 
 

Under foldboldlandskampene mod Sveri-
ge anvendte det danske publikum dette 
kampråb.  
Paul Hammerich nævner en variant af be-
nyttelsen: Da staben for den danske Un-
garns-ambulance kørte ind på Graz’ ba-
negård, stak tre kendte læger hovedet ud 
af toget og vrælede:  
Hissa-hussa-hejsasa, nu skal russki ha’ da-
da! 

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 2323-4817 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 
 

 
 
 
 
 

 

ALT ER AFLYST PÅ 
SOLHØJ. 
 

27/1 - 2021 kl. 14.00 og 
28/1 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

31/1 - 2021 kl. 10.00 
En lidt kortere …. 
Gudstjeneste,  
Septuagesima 
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