
 

 
 
Af Helle Torp. 
 

Børn, der kommer fra et kærligt 

hjem, har nemmere ved at trives 

og finde vej i livet, end børn, der 

er vokset op i frygt og utryghed. 

Børn, der er vokset op med aner-

kendelse, accept, tilgivelse og fri-

modighed, møder ofte verden og 

deres medmennesker med det 

samme blik. Børn slægter deres 

fader på, siger vi. 

 

Børn, der er vokset op i vilkårlig-

hed og med frygt, ved, at de må  

  

 

 

 
tage vare på sig selv. Finde styrke  
og mål i deres egne behov og øn-
sker. De er ikke onde. De har blot 
ikke fået godhedens mærke. 
 

Godheden er den reserve, der kan 
leve og give ud af sig selv. 
Godheden måler ikke og gør ikke 
mennesker til ting. 
 
Min gamle latinlærer var altid me-
get præcis med at uddanne os til 
mennesker med forståelse for 
sprogets betydning, såvel som det 
sproget gør ved os.  
 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

21. mar. kl.  09.00 -    
Mariæbebudelse. 
 

28. mar. kl.  10.00 -    
Palmesøndag. 
 

01. apr. kl.  19.00 -    
Skærtorsdag. 
 

02. apr. kl.  10.00 -    
Langfredag. 
 

04. apr. kl.  10.00 -    
Påskedag 

 

05. apr. kl.  10.30 -    
2. påskedag. 
 

11. apr. kl.  10.00 -    
1. s. e. påske. 
 

18. apr. kl.  09.00 -    
2. s. e. påske. 

 

25. apr. kl.  10.30 -    
3. s. e. påske. 
 
 

 
ANDET KIRKELIV: 
 

 

20. apr.  kl.  18.00 -   
Den nye Højskolesangbog 
Vi synger fra den nye sang-
bog, og undervejs får vi en 
skål suppe. 

 
04. maj  kl. 14.00 
Kirkecafé 
Vi vil dykke ned i historien og 
høre lidt om befrielsen, synge 
og måske udveksle erfarin-
ger. 

 

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 
 

Der er brug for din hjælp, 
og du kan stadig nå det! 
 

Indsamlingen til Folkekir-
kens Nødhjælp har slet ikke 
nået det mål, vi havde sat os. 
 

SE ØVERST PÅ SIDEN OG 
VÆR MED. DET NYTTER! 

Folkekirkens 
Nødhjælp. 

 

HJÆLP! Sådan gør du: 
 

Gå ind på http://indsam-
ling.noedhjaelp.dk, 
klik på knappen til højre 
foroven, hvor der står… 

GIV ET BIDRAG 
 

Herefter skriver du 
”Andst Sogn” i søgefeltet, 
klikker på rød pil under 
Andst sogn, og herfra kan 
du give et bidrag. 

Tak for hjælpen! 



 
 
 
  

 Han brød sig ikke om, når vi 
skrev ”ting”, selvom det var en 
korrekt oversættelse af det latin-
ske ord re- eller res, som vi ken-
der fra ordet republik (det, der har 
med folket at gøre).  
Han sagde: Ting er noget, der ras-
ler. Mennesker af kød og blod 
rasler ikke. Mennesker og alt 
menneskeligt er aldrig ting, og vi 
må ikke tingsliggøres. 
 

Han var en fremragende undervi-
ser og pædagog, og et menneske, 
hvis pedanteri jeg i dag ser tilbage 
på med stor ærefrygt og taknem-
melighed.  
 

Han lærte os ikke kun latin.  
Han lærte os, at  dannelse handler 
om at skabe mennesker med hold-
ninger og karakter. 
 

Der har gennem en periode her-
sket en form for kodeks: ”Succes 
er at gøre, hvad du vil, når du vil, 
hvor du vil og med hvem du vil, 
så tit, du har lyst” 
 

Mennesker, der vokser op med 
sådan et kodeks, kommer til at 
mangle en forståelse for, at de er 
sat i en verden sammen med an-
dre.  
Mennesker må aldrig gøres til 
middel for nogen.  
Når vi opdrager mennesker, så må 
vi, som Albert Schweizer engang 
skrev, dannes i storhed og til god-
hed.  
Mennesker skal opøves i en selv-
forglemmende åbenhed overfor 
verden. Dannelse handler om at få 
rygrad og fasthed, så man ved, 
hvad man står for og handler der-
efter. 
Vi må huske de gode principper, 
som skaber en natur i os, som alle 
kan vokse ved.  
 

Det vi gør, gør altid en forskel. 
 

En flagsmykket by 
tog imod de 
”hungrende” efter-
skoleelever! 
 
Af Viggo Kaspersen. 
 
I mandags kunne Andst 
Efterskole igen lukke 
dørene op for deres 
længselsfulde elever og 
også lærere. 
 
Lærerne og det øvrige 
personale havde alle 
været samlet lørdagen 
før for at klargøre sko-
len, så den kunne tage 
godt imod eleverne. 
Nu skal eleverne så 

igen til at vænne sig til en skema-
lagt dag, samvær med en stor 

masse af 
andre men-
nesker og et 
forpligtende 
samarbejde. 
 
 

Vi vil ønske 
for dem, at 

det må stå mål med deres forvent-
ninger. 

SERVICEMEDDELELSE: 
Andst Avisen har igen måttet aflyse sit repræsen-
tantskabsmøde på grund af omstændighederne 
med Corona. 
Der vil blive indkaldt til mødet, når det bliver 
muligt. 
Avisen kører uden problemer! 

SERVICE-
MEDDELELSE: 
 

Så er containeren igen åben 
for modtagelse af godt tøj til 
genbrug. 
Kirkens Korshær siger TAK! 



 
 
 
  

 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Tirsdag, d. 16. marts slog 
TCS-Shop dørene op for 
salg af diverse ting inden 
for ”computerverdenen”. 
 
Og når man er ukendt med, hvad 
computerspil er og indeholder, 
kan man godt forbavses, overvæl-
des af, hvad der findes inden for 
den verden. 
 
Udstyr til computerspil i flere for-
skellige kvaliteter og udgaver. 

Man kan også blive klædt på til 
denne sport. 
Hylderne byder på tøj i det rigtige 
design. 

Og skulle man få kolde  fød-
der, hvis det nu går for godt 
for modspillerne, er der 
hjemmesko med ledning til 
computeren, så fødderne 
kan holdes varme. 

 

 
 

Michael Lyng Wøldike, som er 
ejer af butikken, sælger fra butik-
ken hver tirsdag, men ellers er det 
mest netbutik med kunder over 
hele landet, og ikke kun til privat-
personer, men til butikker.  

Tasker til udstyret og 
hundrede andre ting, som 
man skal have god fanta-
si for at kunne forestille 
sig, kan du finde i butik-
ken. 

Velkommen til byen! 



 
 
 
  

 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Fodboldpigerne på U 13-holdet i 

AUI tog hul på forårssæsonen 
med en kamp på Vejen Idræts– 
center mod Middelfart.  

 
DBU har udbudt de tre kampe her 
i marts som 9-mands fodbold, 

men begge hold var enige om at 
bruge 10 spillere med en enkelt 
udskifter, så coronareglerne kun-

ne overholdes.  
 
Kampen blev gennemført efter de 

"rigtige" fodboldregler, hvor vi 
blandt andet spillede med offside. 
Selv om det var første gang, at 

mange af spillerne blev udsat for 
denne regel, måtte kampens ud-
mærkede dommer ikke en eneste 

gang fløjte for offside. 
 
Vejret indbød måske ikke lige til 

fodbold, men heldigvis var der 
ingen sludbyger, mens vi spillede, 
og alle 22 spillere gik til den med 
fynd og klem.  

2 x 30 minutter mod 11-mands 
mål kræver jo en del kondition, 

men begge hold var tilsyneladen-
de allerede på et rimeligt niveau, 
selv mod slutningen af kampen. 

 
Meget godt spil i marken, men 
det kneb lidt mere med afslutnin-

gerne.  
Sofie var meget tæt på i slutnin-
gen af første halvleg, hvor den 

fynske målpige i to omgange fik 
reddet på målstregen, mens AUIs 
tremandsforsvar med Louise, 

Storm og Mia Maja var sikkerhe-
den selv i den anden ende af ba-
nen.  

 
Midtvejs i 2. halvleg blev Lærke 
fældet i feltet, men AUI brændte 

det efterfølgende straffespark.  
 
Bedst som vi havde indstillet os 

på en 0-0 kamp, scorede gæsterne 
kampens enlige mål.  
 

Stor tilfredshed hos begge holds 
trænere, ja, selv dommeren havde 
ros til overs for markspillet, men 

savnede lidt bedre afslutninger. 
 
 

 
 

Læge bekæmpede tropiske sygdomme i Ghana: Det handler 
om meget mere end medicin! 
 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
Lægebehandling af tropiske sygdomme er vigtig, men i praksis hand-
ler det om meget andet, fortæller Jørgen Kurtzhals, som er overlæge 
på Rigshospitalet og professor i parasitologi og international sundhed 
ved Københavns Universitet. 
”Spektret for bekæmpelsen af de tropiske sygdomme i Ghana er bredt. 
Alt fra landbrug, kultur til ressourcemangel ude i landsbyerne”. 
 
Jørgen Kurthals tilbragte i halvfem-
serne flere år på lokale hospitaler i 
Ghana. Dengang arbejdede han med 
tropiske sygdomme, malariaforsk-
ning, hospitalshygiejne og spredning 
af resistente bakterier. 
 

”Bekæmpelsen handler også om at 
ændre på miljøet, hvor sygdommene 
lever. Man kan eksempelvis fjerne 
de vandhuller, hvor insekter, der 
overfører nogle af sygdommene, 
yngler,” siger han. 

1000 TAK 
For den store opmærksomhed i forbindelse med 

 

Flemming Teilmann Østergaards 
bortgang. 

 

Blomster og varme tanker i denne svære tid var med til - 
trods alt - at gøre det til en smuk oplevelse at sige farvel. 

 

Kærlig hilsen 

Astrid Østergaard og familie. 



  

 

 

 
 

 

  

 

 
Vanskeligheder bliver ligesom 
babyer større ved pleje. 

Lady Holland. 
 

Virkelige vanskeligheder kan 
man overvinde, kun de indbildte 
er uovervindelige. 

Gerd Vespermann. 
 

 

Noget om uddrivelse  
af onde ånder. 

 

Den kloge mand, som gør mirakler, 
forærer græskar til de stakler, 

som døjer med at returnere 
den man de ikke tygger mere. 

 

Man opnår ikke resultater, 
såfremt man spiser det i rater. 

Men hvis man sluger hele græskar’t 
så virker kuren med ekspresfart! 

 

Halfdan Rasmussen. 

 

HVEPSEREDE. 
Stikke hånden i en hvepserede! 

At vove sig ud på noget, der ser ud til at kun-

ne blive meget besværligt, måske farligt! 

Går igen i mange lande og ledes tilbage til 

den romerske komediedigter Plautus, som i 

en af sine komedier taler om at irritare crabo-

nes, der ordret blot betyder at ”forstyrre 

hvepsene”, men som altid er oversat som 

ovenstående. 

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 

Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 

 
 
 
 
 
 

 

NB! 
22/3 - 2021 kl. 10.00 
Udendørs gymnastik. 
 
24/3 - 2021 kl. 14.00 og 
25/3 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
28/3 - 2021 kl. 10.00 
En lidt kortere gudstjeneste 
Palmesøndag 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 


