
 

Guldkonfirmander 
 

Af Anne Landtved. 
 

Guldkonfirmandholdet fra 
1971 planlægger at mødes i 
sensommeren 2021.  
 

En lille arbejdsgruppe har fun-
det frem til stort set alle, men 
prøver her at efterlyse de sid-
ste:  
Kristian Madsen, nr 18 
Kristian Kau, nr 23 
Eva, nr 12 
AnnaLise, nr 13 
Desuden søger vi Aase Johan-
sen, gift Frandsen, som blev 

konfirmeret i Skanderup.  
 

Skriv eller ring til Anne 
Landtved (Anne Pe-
trea) : La@mulerne-
gym.dk eller 27141171. 

Af Tina Fahrendorff. 
 

Inviter naturen ind i din have. 

Skab plads og variation. Det er føde 

og gemmesteder til dyrene: Insekter 

og andre smådyr og dermed fugle, 

padder og pindsvin.  

Du vil blive belønnet med en mang-

foldighed af oplevelser. Det gælder 

bare om at få øje på det, der sker, 

når der kommer mere liv inden for 

matriklen. Og se det store i de(t) 

små.  
 

Blomster: Flere blomster i haven – 

især de vilde blomster er vigtige for 

at få flere sommerfugle, bier og an-

dre spændende smådyr i haven. . 

Man kan etablere et nyt bed i græs-

plænen.  

 

Dvs. græstørv graves væk i 

større eller mindre partier. Et 

lag grus og kalk er super godt 

til en god start. Her i Andst er 

jorden vist ret sandet i forvejen 

– i hvert fald i min have, så må-

ske kan det ekstra arbejde spa-

res. Det gælder om at have en 

jord, som er fattig på næring og 

sandet. Så får blomsterplanter-

ne en bedre start end græsset, 

der ellers vil overtage og ud-

konkurrere blomsterne.  

I det nyetablerede område i 

græsplænen kan man så vilde, 

hjemmehørende blomster.  

Man kan også selv samle frø 

fra grøftekanten i nærheden.  

Vilde projekter i haven, VILD MED VILJE 
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En tredje mulighed, som kan 

kombineres med de to andre, er at 

man simpelthen ser, hvad der 

kommer af sig selv. Det er det 

mest levedygtige – og også en 

spændende øvelse, for man er 

nødt til at være åben og nysgerrig. 

Man er nødt til at kunne tåle 

”ukrudt”.  

Græstørven, der blev tilovers, kan 

bruges til at lave en lille bakke 

eller insektvold. Her kommer 

græsslåmaskinen ikke, og insek-

terne har fred og gemmesteder. 

Igen – det handler om variation. 

En flad græsplæne kan sagtens 

indeholde et lille, bakket område. 

Det giver skygge, sol og skjul. 

Det giver plads til, at vilde blom-

ster kan etablere sig og skabe liv 

og mangfoldighed. Blomsterne 

kan hjælpes på vej ved at smide 

lidt frø på volden. 

Græsplænen: Variation er rette-

snoren for at skabe mere liv for 

sommerfugle og andre smådyr i 

haven. En have skal selvfølgelig 

indrettes i forhold til de behov og 

aktiviteter, som udfoldes, når man 

er i sin have. Ønsker man at spille 

fodbold, skal der selvfølgelig væ-

re plads til det og kort græs på en 

del af plænen. Det udelukker ik-

ke, at der kan indrettes et hjørne, 

hvor græsset ikke slås og får lov 

til at vokse sig langt. Det betyder, 

at også blomster har mulighed for 

at vokse frem. Det lange græs 

giver også mad og skjulesteder 

for bl.a. sommerfuglelarver og 

græshopper. En anden mulighed 

er at klippe stier rundt på sin 

græsplæne (det ser rigtigt hygge-

ligt ud), eller i hvert fald undlade 

at klippe der, hvor vilde urter/

blomster har etableret sig.  

Din have kan blive en oase af 

blomster og smådyr: Det hand-

ler om at give plads og ikke være 

bange for, at havens flora ikke er 

så styret og kontrolleret. Hvis 

man ikke kan holde ud, at der ser 

rodet og uplejet ud i haven, så 

kan de klippede stier og evt. kan-

ter om blomsterbedene (stukket 

eller lavet af sten eller træstam-

mer) være med til at give haven et 

pænt, men afslappet udtryk, som 

signalerer, at det er helt med vilje, 

at det er lidt vildt. Man signalerer 

faktisk overskud og venlighed 

over for de vilde blomster og alt 

det småkravl, bier og sommerfug-

le, som der følger med. 

Så hvis du tør være lidt modig og 

ønsker dig lidt mere natur i ha-

ven, så er der nogle vigtige regler 

at overholde: Hovedreglen: ” Gør 

så lidt som muligt” ☺  og ellers 

1) Gød ikke – ellers overtager 

græsset fuldstændigt. 2) Slå kun 

græsset en til to gange årligt og 

fjern afklippet (som virker som 

gødning) 3) Så evt. med vilde frø 

fra grøftekanten i muldvarpeskud 

og andre bare pletter, eller køb 

frøene og lav et bed med vilde 

blomster. Bier, sommerfugle, 

græshopper og meget andet vil 

hurtigt flytte ind og bidrage til 

fine oplevelser i din have. Du vil 

desuden bidrage til at passe på de 

vilde danske arter, som har så 

hårdt brug for plads. 
 

Noget om ”ukrudt” 

”Ukrudt” er et ord, som har fået 

en al for stor plads i vores ordfor-

råd, når vi taler om haven. Ordet 

er ubetinget negativt ladet lige 

som ”uvelkommen” og ”uøn-

sket”, og er blevet en betegnelse 

for alle planter, som ikke er ind-

købt fra Planteskolen, og som ik-

ke er plantet efter nøje overvejel-

se og med vilje.  Nej, den har selv 

fundet vej ind i haven – ved en 

fejl! Af en eller flere mærkelige 

grunde er de vilde planter alle 

over en kam blevet til ”ukrudt” 

og altså ”uønsket” i haven. 

”Ukrudt” er blevet lig med vilde 

planter, og dermed er vilde plan-

ter blevet lig med ”uønsket”. Des-

værre! Det værste ved den mis-

tolkning er, at det er en meget 

indgroet og fast forestilling hos 

mange i deres tanker om, hvad en 

rigtig og pæn have er. En pæn 

have kan sagtens rumme vilde 

blomster. F.eks. kan et hjørne af 

haven få lov at vokse vildt, selv-

om resten af haven er mere plejet.  

De lidt for vilde - vilde blomster: 

Visse arter kan dog brede sig lidt 

for villigt og komme til at overta-

ge pladsen fra andre blomster. 

Det er især de blomster, som el-

sker næring. Skvalderkål er en af 

dem. Den spreder sig især med 

rodskud og kan derfor holdes i 

skak med plæneklipperen. Man 

lader den vokse et sted, hvor man 

kan køre rundt om med plæne-

klipperen. Skvalderkål er en fan-

tastisk nektarplante, som svirre-

fluer elsker. Og svirrefluer elsker 

også bladlus. Så.. skvalderkål = 

svirrefluer = ingen bladlus. 

En historie om ”ukrudt”: Jeg un-

derviser børn i naturfag. Og sidste 

sommer arbejdede vi med som-

merfugle. På skolens område er 

der en skråning, hvor græsset ik-

ke slås, og her er der mange tids-

ler. Det absolut sjoveste og mest 

lærerige var selvfølgelig, når vi 

gik ud på en solrig dag og kigge-

de på rigtige sommerfugle. Og 

dem var der mange af ved tidsler-

ne.  

Mange sommerfugle lever af nek-

taren i blomsterne, og larverne 

lever af bladene. Tidslen er der-

med ikke uønsket og ikke ukrudt. 

Hvis du kan tåle at lade et par 

tidsler vokse i din have, så kom-

mer der med garanti også som-

merfugle. Senere på året, når 

blomsten sætter frø, kan man væ-

re heldig, at den smukke Stilist 

kommer forbi, en fugl, som spiser 

frøene.  



Af Købmandsgruppen v/Bjarne 
Brændgaard. 
 

Her en aktuel opdatering 
fra købmandsgruppen. 
Der bliver arbejdet seriøst i 
kulisserne, og tingene skri-
der frem, dog ikke altid i 
det ønskede tempo. 
 
• Placering af forretnin-

gen er på plads. 
• Undersøgelsen af selve 

kundegrundlaget og der-
med basis for en daglig-
vareforretning er færdig. 

• Råskitser af forretning 
samt parkeringsplads 
mv. er gennemarbejdet. 

• Budget for opførelse af 
forretning samt uden-
dørsarealer er på plads. 

 
Økonomien 
 

Den største knast er den tota-
le økonomi for projektet. 
 
Finansiering af forretningen 
er som udgangspunkt opdelt 
i to grupper: 
 
A.  En større procentdel i   
   Realkredit samt evt.    
   banklån. 
 
B.  Kontant indskud fra 
   byens borgere i form af  
   køb af anparter. 
 
P.t. arbejder vi med at få re-
alkredit-finansieringen af  
selve forretningen på plads i  

 
 
 
samarbejde pengeinstitut 
samt kreditforening. 
 
Når vi har denne del af fi-
nansieringen godkendt, bli-
ver der indkaldt til et borger-
møde hvor alle planer frem-
lægges. 
 
Betingelsen for hele pro-
jektets gennemførelse er,  
at der opnås massiv op-
bakning til en ny dagligva-
reforretning fra byens bor-
gere, der samtidig bidra-
ger med køb af anparter. 

Kære Andstborgere 

HUSK 
 

Lokalrådets 

Generalforsamling 

2. juni Kl. 19.00 i ABA 



 

Bække-Veerst, Gesten og Andst sogne holdt 
gudstjeneste på Gamstgård under grønne 
bøge og i rimeligt vejr. 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Mira Bang Pedersen fra Bække ledte os gen-
nem gudstjenesten, Helle Torp klarede det li-
turgiske og Charlotte Quiring fra Gesten holdt 
prædikenen. 
Larisa Volchenko leverede på overbevisende 
måde musikken på harmonika, og undervejs 
blev der sunget på 3 sprog samtidig med tanke 
på sprogforvirringen den første pinsedag.  

Evangeliet er fortællingen 
om lyset fra Gud. 
Evangeliet er fortællingen 
om lysets møde med den 
menneskeverden, der er 
skabt til at lyse af kærlig-
hed og liv og ånd. 
 

Den verden, vi lever i, er et 
spændingsfelt.  Et spæn-
dingsfelt mellem dette lys 
på den ene side, der gør alt 
skabt levende. 
Og på den anden side det, 
der indskrænker os, sætter 
grænser og formørker vores 
tilværelse på den ene eller 
anden måde. Livets skygge-
side, kalder vi det. 
 

Den har vi svært ved at 
undvige, selv om der findes 
hyldemeter af selvhjælpslit-
teratur, der vil hjælpe os til 
at tænke positivt. 
Men midt i mørket, skyggen 
kan vi rammes af en god-
hed, en energi, der holder 
os oppe, så livet ikke siver 
fra os. 
Troen er den sans, der kan 
opfange livsenergien midt i 
det mørke, der dræner. 
Troen kalder denne energi 
og lys for Guds søn. 
Guds søn er det brændglas, 
der samler lyset og bruger 
det, ikke til at brænde os 

 op, men til at brænde det mørke i vores liv væk. 
Hans ild er ikke fortærende, men rensende. 
Hans dom er ikke fordømmelse, men befrielse 
fra mørket, er nåde og frelse fra alt det, der øde-
lægger vores liv. 
 

GUD ER DEN ELSKENDE. 
Fra ham strømmer kærlighedens lys ud til alle 
mennesker. 
Bevæget af det lys tør disciplene ”gå ud i alver-
den”, ud for at sprænge alle grænser. 
Lysets ånd har taget angsten, uroen, bekymrin-
gerne og sorgen fra dem og sat dem fri. 
Modsætningen til ovennævnte selvhjælpslittera-
tur er, at der skal du selv finde lyset og mande 
dig op. 
 

Guds lys har allerede fundet os. 
Det udløser en begejstring og taknemlighed. 
Og dette gør, at vi får mod til at gå ud og lade 
lyset brænde ved at give det videre. 

Når vi ved hjælp af Guds 
lys kan se vores søskende  
i vores medmenneske, så 
viger mørket. 
 

Når vi kan være til for 
hinanden i glæde over 
Guds kærlighed, der bin-
der os sammen, så oplever 
vi der Guds frisættende 
dom. 
 
Så brænder Guds lys alt 
væk, hvad der betyder skel. 



Af Helle Torp. 
 

Fra gammel tid 
har mennesker 
vandret. Fødderne 
har bragt menne-
sker ud og rundt i 
verden. 
 
For mange, der van-
drer, handler det ikke 
bare om at nå frem, 
men om turen selv, 
oplevelsen af naturen 
og langsomheden, 
nærheden til andre 
gennem samtale og 
erfaringsudveksling. 
 
En onsdag i maj var 
det konfirmandernes tur til at bin-
de an med den ældgamle tradition 

for pilgrimsvandring. 
 

De unge fra Andst og Gesten 
sogne samledes i Andst kirke og 
blev sendt af sted med Birgittas 
velsignelsesbøn:  
Herre, vis mig din vej, og giv 
mig mod til at gå den. 
 
De gjorde holdt undervejs på 
vandringen. Ved hvert stop fik 
de et par ord med på vejen til 
eftertanke, til samtale eller stil-
hed.  
For nogle var det udfordrende at 
skulle gå og stå i flere timer, for 
andre var det udfordrende at 
skulle forholde sig til livs-
spørgsmål og stilhed. 
 
Undervejs var der næring til bå-
de hoved og mave.  
 
I Gamst hos Niels og Solva fik 
pilgrimmene lov at raste, og de 
fik serveret lækker aftensmad af 
Bente, inden det lange seje 
stræk til Gesten kirke. 
 
Inspiration til turen var syv pil-
grimsord, som er lånt fra en 
svensk pilgrimstradition, der 
igen er inspireret af Frans af As-
sisi. Konfirmanderne blev mødt 
af tankeanstød til: Langsomhed, 
stilhed, enkelhed, åndelighed, 
fællesskab, frihed og bekym-
ringsløshed. 
 

Tredive trætte konfirmander 



Alle konfir-
manderne 
klarede van-
dringen og 
fik efter an-
dagten i Ge-
sten et di-
plom, der kan 
minde dem 
om, at livet 
formes af an-
det end plig-
ter og rutine.  
 
Mange erfar-
ne pilgrimme 
tilkendegiver 
taknemmelig-
hed, hjerte-
varme og op-
mærksomhed 
som vigtige 
afkast ved at 
gå med en 
form for ånde-
lighed som 
ramme. 
 
To tilfredse 
præster ser 
tilbage på en 
god tur og 
mange gode 
samtaler i sel-
skab med de 
unge. 
 
 

Fodboldnyt 
 
Af Kurt B. Frederiksen 
 
I aften (mandag d. 31/5 kl 18.15) 
spiller liga 3-pigerne fra Andst/
Skodborg en vigtig kamp på 
hjemmebane mod Christiansfeldt, 
og en sejr er nok til at sikre holdet 
førstepladsen i puljen og dermed 
retten til at spille om det jyske 
mesterskab senere i juni måned. I 

ugens hjemmekamp mod Ribe fik 
AUI-pigerne en kanonstart. Kam-
pen havde været i gang i tre mi-
nutter, da Sofie i et flot diagonal-
skift spillede Katrine fri på en 

medløbsbold og så var 
hjemmeholdet foran 1-
0, og Katrine var rigtig 
i målhumør og scorede 
yderligere tre gange, 
mens Celina scorede 
det sidste mål til slutre-
sultatet 5-1 til de grøn-
blusede. Der var chan-
cer til flere mål, bla. 

skud på træværket og flere alene
-situationer med keeperen uden 
scoringer. Rigtig flot spil fra 
hjemmeholdets side, hvor det 
var en fornøjelse at se opspillet 
med brug af  masser af godt 
bandespil, både i venstre side 
med Kayal fra Skodborg, Line, 
Sofie, Louise og i højre side 
med Silje, Falk, Celina, Cilja og 
Malene. Og kæmperos til mid-
teraksen på holdet med Storm, 
Mia Maja og Lærke. Det kan 
ikke gøres ret meget bedre. 

Katrine nr 8 scorer sit første mål 

Lærke, Celine og 
Malene er klar til at 
modtage et indkast 



  

 

 

 
 

 

  

 
 

Forskellen mellem lykke og fornøjelse består i, at man selv kan vælge fornøjelserne. 
Gustav Knuth. 

 
De fornøjelser, man mangler det nødvendige mod til, kalder man laster. 

Henry Miller 
 

Fornøjelser kan være samlebåndsprodukter, lykke aldrig. 
John Steinbeck 

 

 
 

”KILROY was here” 
 

Denne graffiti er en af 
verdens mest udbredte. 
Under 2. verdenskrig blev 
sætningen fundet skrevet 
overalt, hvor amerikaner-
ne - især Air Transport 
Command - havde været. 
Om sætningens oprindel-
se ved man intet bestemt. 
Man har hævdet, at det 
var en skibsværftsinspek-
tør fra Massachusetts, 
der brugte signaturen, 
Kilroy was here, på det 
fartøjsmateriel, han hav-
de inspiceret. 
Ordene skulle så være 
spredt ved, at arbejderne 
blev hvervet som solda-
ter. 

Bevingede ORD 

 
 

Theodor fra Sværtegade. 
 
Theodor fra Sværtegade   Lærerinden frøken Lange 

har en mægtig farvelade.   har han gjort til brilleslange. 

Og den lille, frække fyr    Og den store slagter Beck  

maler men’sker om til dyr!  blev en tudse der sprang væk! 

 

Han har malet sine tanter   Men at bedstemor blev bi, 

så de ligner elefanter.     det ku bedste ikke li’. 

Og hans far, der er så smuk, Tænk, det kære gamle væsen 

har han gjort til gedebuk!  stak ham lige midt på næsen! 

 

Halfdan Rasmussen. 
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31/5 - 2021 kl. 10.00 
Gymnastik på Solhøj 
 
2/6 - 2021 kl. 14.00 og 
3/6 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
6/6 - 2021 kl. 10.00 
1. s. e. Trinitatis - gudstje-
neste 
 
6/6 - 2021 kl. 14.00 
Byvandring med Hans 
Winther/start ved kirken 
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