
 

Af Helle Torp. 
 
Konfirmanderne indledte påske-

fejringen i Andst kirke med at 

nedfælde savn på tårer og lægge 

dem i døbefonten.  
 

De bandt deres smerte fast 

til et kors og hørte om lyset, 

der afslørede, at graven var 

tom påskemorgen. Siden da 

har vi levet med håb. 
 

Der er gudstjeneste alle da-

gene i påsken, og ligesom vi 

gjorde det palmesøndag, vil 

vi slutte af med at synge en 

salme udenfor. 

Skærtorsdag kl. 19 (Nadver) 

Langfredag kl. 10. 

(Billedmeditation) 

Påskedag kl. 10.  

2. påskedag kl. 9. 

Der må fortsat kun være 26 i 

kirken, og vi må kun være 

samlet indenfor i 30 min. 

Man må også gerne møde 

op og synge med på sidste salme, 

når vi benytter udendørskirken. 

 

Vil man gerne gå i 

egne tanker eller ha-

ve et skub til 

"tankegang", så er  

der sat poster op på 

kirkegården.  

 

Den første findes ved 

tårndøren. 

 

Glædelig påske! 

ANDST KIRKE 



 
 
 
  

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Fodboldpigerne på liga 

3-holdet i AUI fik en 

kanonstart på den sid-
ste træningskamp på en 

lækker kunstgræsbane i 

Givskud, hvor vi for 

første gang i år skulle 

spille "rigtig" 11-mands 
fodbold.  

Allerede efter 2 minutters spil 
opfangede Lærke et udspark fra 

keeperen, tog et par hurtige træk 
og scorede til 1-0.  

Andst-holdet prøvede for første 
gang en ny midtbaneformation, 

hvor "ruderformationen" blev 
suppleret med en midtbaneswee-
per foran trebackkæden.  

Laura Kirstine fandt sig fint til 
rette på pladsen, og det gav gode 
angrebsbetingelser for de øvrige 

AUI-piger.  

Fikse hjørnesparksvariationer gav 

nogle fine scoringsmuligheder, 
men hjemmeholdets målpige og 
forsvar var påpasselige.  

Et par hurtige frontløbere på det 

pinkklædte hjemmehold gav lidt 
arbejde for forsvaret, og på et af 
angrebene blev der scoret til 1-1. 
 

I 2. halvleg var AUI-pigerne for 

tredje gang i år det bedste hold, 
og der var gode forsøg fra både, 
Katrine, Louise og Falk. Sidst-

nævnte fik en rigtig mavepumper 
i hård kamp med tre forsvarere, 
men hun fik lige spillet bolden til 

Malene, der scorede sikkert til 2-
1, og kort efter blev det 3-1, da 
det var Malenes tur til at snuppe 

bolden efter et målspark.  

Hjemmeholdet var sjældne gæster 
foran Vestergaards mål, og kort 

før tid var det lige ved og næsten 
for Line i den anden ende af ba-
nen, men bolden røg i sidenettet. 
 

Et par gange røg Andstspillerne i 

off side-fælderne, men til gen-
gæld var holdet rigtig gode til at 
udnytte indkastmulighederne.  

Vi ser frem til turneringen, hvor 

vi skal møde Ribe, Christiansfeld, 
Middelfart og Tarup/Pårup både 
ude og hjemme, og den næste 

kamp bliver på hjemmebane lør-
dag, d. 10. april kl 10.30 mod 
Vamdrup, der ligesom Andst er 

oversidder i første runde p.g.a. 
udtrækninger af hold allerede in-
den turneringen er kommet i 

gang. 

Sikker sejr til U 13-pigerne 

Andst-holdet prøvede for 

første gang en ny midtba-
neformation, hvor 

"ruderformationen" blev 

suppleret med en midtba-
nesweeper foran tre-

backkæden.  

Fik du den?  

Ellers må vi jo gå til fod-

boldtræning! 



  

 

 

 
 

 

  

 
 

Intet menneske er så tåbeligt at ønske krig 
frem for fred, for under fred begraver søn-
ner deres fædre, men under krig begraver 
fædre deres sønner. 

Herodotos 
 

Til sidst sejrer kornmarken altid over slag-
marken. 

Theodor Fontane 
 

 

Lille Rikke sad og sang. 
 

Lille Rikke sad og sang 
og hørte uret tikke. 

Ak, men lige på engang 
kom lille dumme Hikke. 

 
Lille Rikke hikkede 

så Rikke måtte drikke 
tyve spande postevand 
og drukne lille Hikke. 

 
Hikke svømmed ovenpå 
men Rikke spiste sukker 

og kravlede med Hikke hen 
til alle sine dukker. 

 
Hikke sprang fra Rikkes mund 

og glad var lille Rikke. 
Men alle Rikkes dukkebørn 

de lider nu af Hikke. 
 

Halfdan Rasmussen. 

 

INGENMANDSLAND. 
 

Først bruge af den en-
gelske forfatter Thomas 
Fuller, som i 1662 for-
tæller, at under en pest i 
London 1348-49 købte 
biskoppen af Stratford 
en grund ved Smithfield, 
kaldet No-mans-land. 
Ordene blev siden et ju-
ridisk og geografisk be-
greb.  
Først under 1. verdens-
krig blev det anvendt om 
terrænet mellem de 
kæmpendes skyttegrave 
eller stillinger. 

Bevingede ORD 



 

I et banebrydende projekt har 

Folkekirkens Nødhjælp været 
med til at udvikle en teknik, 

hvor græshopperne fanges le-
vende for at udnytte de protein-

holdige insekter til dyrefoder. 

Det kan på længere sigt  

 
blive et bæredygtigt alternativ 
til den pladskrævende soyapro-
duktion, som i høj grad udgør 
den proteinholdige del af dyrefo-
der. 
Indtil nu har man sprøjtet gift 
mod græshopperne, men det har 
også været skadeligt mod andre 
insekter, mennesker og vandet. 
 

Nu indfanges græshopperne i 
finmaskede net, og bønderne 
kan sælge dem til fabrik, hvor 
de bliver aflivet, tørret og malet 
til proteinmel, som høns og grise 
kan nyde godt af. 
Og bønderne tjener penge til 
livets opretholdelse og til børne-
nes skolegang. 

I det forgangne år var det ikke 

kun corona og klimaforandrin-
ger, som hærgede på det afri-

kanske kontinent - også græs-
hoppesværmene invaderede Ke-

nya og flere af de allerfattigste 

lande i Østafrika. 

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! 
5/4 - 2021 2. påskedag 
Ingen gymnastik. 
 

07/4 - 2021 kl. 14.00 og 
08/4 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

11/4 - 2021 kl. 10.00 
En lidt kortere gudstjeneste 
1. s. e. påske 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 
 
 
 

 

 
 

 

Fodboldafdelingen i AUI holder  
"åbent hus"på Andst Stadion  
fredag d. 9. april fra kl 16-17. 

 
Vi glæder os til at se 

fodboldglade drenge fra 0. klasse og yngre 
og 

fodboldglade piger fra 1. klasse og yngre 

 
Yderlige oplysninger hos Kenneth Jensen, 30-20-21-58 

eller Kurt B Frederiksen, 40-41-42-57  

 


