
 

 

Mellem to mirakler 
 

Det hele startede med, at 
min mormor overlevede et 
af verdens værste jord-
skælv i 1939, og det slutte-

de, da jeg selv blev vidne til 
et vaskeægte mirakel.” 
Alt det, der skete ind imellem, 

er historie, som Paula Larrain 
fortæller åbent og hjerteligt om 

i sit foredrag, der delvis baseres 
på hendes erindringsbog: ”I 

morgen skal vi hjem”. 

Den rummer også historien om, 
hvad arbejdet med trosstoffet i 

DR har givet af nye opdagelser 
og erkendelser. 

havsfisk i havdybets evige mørke. 

Snart måtte han op at hjælpe koli-
brien ud fra en stor rød blomst, 
den var faret vild i, og snart måtte 

han ned at lade den elektriske ål 
op. 
Men han gav sig også god tid til 
at sidde og pusle med en svale for  

Gud har altid tid nok, selv når han 
har travlt. Nænsomt formede han 
de lange,, slanke vinger og den 

spaltede hale; hovedet og kroppen 
pudsede han med sandpapir så 
svalen fik den helt rigtige facon. 

Til sidst tog han sin pensel og ma-
lede den mørkeblå på oversiden 
og skinnende hvid på undersiden 

som nattehimlens dybe mørke og 
dagens lyse solskin. 

Kirkens spalte. 
 

Historie af Anette Broberg Knud-
sen. 
 

Hvordan svalen lærte at 

flyve. 
 

På den femte dag skabte Gud al 
havets vrimmel - torsk og rød-
spætter, søpindsvin og vandmænd 

- og alt, hvad der flyver under 
himlen - gribbe og albatrosser, 
gråspurve og krager. 

Det var en af de travle dage i ska-
belsens uge, for Gud måtte skynde 
sig fra den ene til den anden; fra 

ørnen på dens højeste flugt over 
alle bjergtinder til de sære dyb-

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 5. okt. kl. 19.00 
18. s. e. trinitatis/aftengudstjeneste 
 

Søndag, d. 10. okt. kl. 10.00 
19. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 17. okt. kl. 09.00 
20. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 24. okt. Kl. 10.30 
21. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 31. okt. Kl. 09.00 
22. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 7. nov. kl. 16.00 
ALLEHELGEN 
 

Søndag, d. 14. nov. kl. 10.30 
24. s. e. trinitatis 

 
ANDET KIRKELIV: 
 

Tirsdag, d. 12. okt. kl. 15.00 
LÆSEKREDS 
 
 

 

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:  
Venter på nyansættelse. 
 
MENIGHEDSRÅDETS FORMAND:  
Bent Jørgensen, 22 44 59 33 
 

NB!     NY DATO 
 

PAULA LARRAIN 
DR-journalist og forfatter 
fortæller man. 11. okt. kl. 19  
i kirken om sin historie og sit 
arbejde med trosstoffet i DR. 

JUTLANDIA 
Hospitalsskibet, der sejle-
de til Korea og støttede de 

allierede styrker under 
Koreakrigen i 1950’erne. 
2. nov. kl. 15 i konf.stuen 

Kongeåen og  
den gamle grænse … 
tir. d. 5/10 kl. 15.00 

i konfirmandstuen. 
 

Poul Marcus  
fortæller 



 Så lænede han sig tilbage og be-
tragtede sit værk og gav den end-
lig en højrød plet på halsen, som 
solen, når den går ned i havet en 
sensommeraften. 

Nu var svalen skabt, og Gud gav 
den et kys på næbbet, så den slog 
øjnene op og var levende. 

”Du er en svale”, sagde Gud. ”Du 
skal svinge dig oppe under himlen 
og være den smukkeste flyver af 
alle fuglene”. 

Svalen plirrede forundret med øj-
nene og så op i den uendelige blå 
himmel. Deroppe? Hvordan skul-
le det nogensinde kunne lade sig 
gøre? Den var jo ikke en let som-
mersky af flygtige dampe, men en 
fugl af kød og blod. Det kunne da 
vel ikke være den gode Guds al-
vor, tænkte den, man kunne jo 
falde ned og slå sig slemt. 

Men Gud tog og spændte en snor 
ud og satte svalen op på den, så 
den til sin tid kunne lære at sidde 
på telefontråde og el-ledninger, 
sådan som svaler nu engang gør. 
Så smuttede han hen for at se, 
hvordan laksen øvede sig i at 
springe op ad et vandfald imod 
strømmen. Den stakkels svale sad 
alene tilbage og klamrede sig 
skrækslagen til snoren. ”Det går 
aldrig godt, det her,” tænkte den. 
”Ned kan jeg ikke komme, og fly-
ve tør jeg ikke”. Det svimlede for 
øjnene af den, og den mistede ba-
lancen. 

Så da Gud kom tilbage, hang sva-
len med hovedet nedad og baske-
de fortvivlet med vingerne. Han 
skyndte sig at tage den ned og 
holdt den længe i sin varme hånd 
og trøstede den. 

”Jamen, lille ven da, du skulle jo 
bare tage og flyve”. 

”Jo, men jeg er så bange for at 
falde ned,” hikkede svalen. ”Og 
jeg ved slet ikke, hvordan man 
flyver.” 

”Jeg har jo givet dig vinger, og 
når jeg siger, du kan flyve, så kan 
du”. 

”Jo”, nikkede svalen, det kunne 
den godt forstå, men … 

Gud sad lidt endnu og strøg denn 
over fjerene, indtil han forsigtigt 
satte den fra sig på jorden og gik 

Ja, selv de lette blade dalede 
uundgåeligt nedad. Sådan var na-
turens orden nu engang, sagde 
svalen til sig selv. Det er jo det, 
man kalder tyngdeloven. Den sat-
te sig tungt ned og stirrede frem 
for sig. Den kunne lige så godt se 
det i øjnene: Den kom aldrig til at 
flyve. Og den gode Gud havde 
taget så grueligt fejl. 

Mens den sad der, kom Gud forbi. 
”Hvordan går det?” spurgte han. 
”Har du været oppe at flyve?” 

”Nej, for det kan jo slet ikke lade 
sig gøre. Du skulle meget hellere 
…” 

Men Gud afbrød svalen, inden 
den fik fortalt ham, hvad han hel-
lere skulle have gjort. Han samle-
de den op og tog den med hen til 
en høj skrænt, hvor havet bruste 
nedenfor, og bølgerne slog ind 
mod stenene i vældige skum-
sprøjt. Det kriblede i maven på 
den arme svale, og det var, som 
om hjertet holdt op med at slå, da 
den kiggede ned i dybet. Den 
kunne mærke, hvordan det trak i 
den dernedefra. Om lidt ville den 
styrte ned og slå sig fordærvet 
imod stenene. 
 

hen for at snakke med strudsen, 
der stod og stak hovedet i en 
busk. 

Svalen vills så gerne gøre, som 
den gode Gud sagde, så den tog 
tilløb og trippede på sine små fød-
der hen ad jorden, satte af og 
sprang opad - og landede lige på 
maven. Møjsommeligt rejste den 
sig op og børstede støvet af sin 
noble fjerdragt. Den prøvede igen 
og igen, men hver gang med sam-
me resultat. Så fik den en god idé. 
Den kravlede op på en stor sten 
og stillede sig helt hen til kanten. 
Det gav et sug i maven på den, og 
den holdt vingerne for øjnene og 
talte til tre, hoppede ned og faldt 
tungt til jorden. 

Fortumlet rejste den sig igen; den 
var snavset og forslået, og den 
fine fjerdragt var helt forpjusket. 
”Nej, jeg kommer aldrig til at fly-
ve. Det er jeg alt for tung og klod-
set til. Og i virkeligheden kan det 
nok slet ikke lade sig gøre”, tænk-
te den og traskede hen ad skovsti-
en, som Gud havde anlagt et par 
dage i forvejen. Og mens den gik 
der, så den, hvordan bog og agern 
faldt til jorden oppe fra træernes 
kroner. 

Jeg stiller op til byråds-
valget for DF. 
 

Jeg er sikker på at kunne 
gøre en forskel med min 
stemme i Vejen Byråd.  

 

Jeg vil arbejde for DF`s 
mærkesager.  
 

Jeg vil arbejde for bedre 
forhold og pleje af ældre 
danskere og skolerne i 
lokalområdet. 
 

Det er vigtigt, at indvan-
drerne bliver aktiveret på 
lige fod med danskerne, og det er mig magtpåliggen-
de, at alle bidrager til fællesskabet. 
 

DF's mærkesager omfatter en stram udlændinge- og 
integrationspolitik, forbedringer for ældre, syge og 
socialt udsatte, en stram retspolitik, bedre dyrevel-
færd og en EU-politik under mottoet "mindre EU me-
re Danmark". 



”Nu skal jeg lære dig at flyve,” 
sagde Gud og løftede den højt op 
i luften. ”Bred nu bare vingerne 
ud”. 

Svalen var helt slap i knæene og 
kunne ikke røre sig ud af stedet, 
som den sad der i Guds hånd. 
Men man kunne jo lige så godt få 
det overstået, tænkte den og bred-
te skælvende vingerne ud. 

Så pustede Gud blidt til den, og i 
det samme blæste der en kraftig 
vind op og strøg langs skræntens 
sider. Svalen mærkede, hvordan 
den fik luft under vingerne. Den 
blev løftet op og båret ud over 
skræntens kant, langt ud over det 
frådende hav, højt op i luften. 
Forundret mærkede den, at vin-
den, Guds Ånde, bar den oppe og 
holdt den i luften. Åh, hvor vid-
underligt at svæve her mellem 
himmel og hav. At blive holdt 
oppe af den stærke vind og trodse 
tyngdeloven. Brede vingerne ud 
og lade Guds vind føre én, hvor-
hen den vil… 

Og svalen lærte snart at manøvre-
re rundt med små slag med vin-
gerne, at dykke og lave fantasti-
ske saltomortaler og yndefulde 
sving. Men foldede den vingerne 
sammen og ikke lod vinden bære 
sig, vidste den godt, den ville 
styrte i havets bølger. 

Og Gud stod inde på skrænten og 
så efter sin svale, der svang sig 
oppe under himlen. ”Lille fugl, 
din tro er stor,” mumlede han. 

 

Valg til Ældrerådet i  
Vejen Kommune –  

vil du være kandidat? 
 

Kandidat til ældrerådsvalget 
I oktober-november måned  
2021 er der valg til Vejen Kom-
munes Ældreråd. Bor du i Vejen 
Kommune, og er du fyldt 60 år på 
valgets afslutningsdag, den 22. 
november 2021, kan du stille op 
som kandidat ved ældrerådsval-

get.  
 

Ældrerådet 
Ældrerådet er et kommunalt 
råd, der er høringsberettiget, 
når Byrådet træffer beslutnin-
ger, der har betydning for 

kommunens ældre borgere. 
Ældrerådet rådgiver Byrådet 
og kan af egen drift tage em-

ner op. 
 

Ældrerådsvalg 
Ved kommunal- og regions-
rådsvalget den 16. november 
2021 vil der være mulighed 
for at medbringe sin brev-
stemme til ældrerådsvalget, 
idet der i tilknytning til valg-

stederne er bemandede 
valgurner/kasser, hvori 
returkuverten indehol-
dende stemmesedlen 
kan afleveres.   
 

Valgtilforordnet 
Som valgtilforordnet skal du sidde 
ved valgurnen enten fra kl. 8,00 – 
14,00 eller fra kl. 14,00 – 20,00. Der 
er 2 valgtilforordnede på valgstedet 
hele tiden.  
 

Kunne du tænke dig at være behjælpe-
lig som valgtilforordnet eller stille op 
som kandidat til Ældrerådet, bedes du 
kontakte  
 

Ingrid Roed 
Ryttervej 42 
Andst - Mobil 5151 2822 



Glimrende start 

for U 14-pigerne. 
Af Kurt B. Frederiksen. 

U 14 pigerne fra Andst/Skodborg 

fik en fin start på 2. halvdel af 
efterårsturneringen, da holdet 
mødte Christiansfeld, som ofte 
har været en svær modstander for 

os. Men godt anført af en storspil-
lende Cilja blev der spillet flot 
angrebsfodbold af "de blå", som 

allerede i 1.halvleg bragte sig for-
an 3-0. Efter pausen kom CIF-
pigerne mere frem på banen, og 

med to hurtige mål blev der bragt 
spænding ind i kampen igen. Det 
varede dog ikke længe, for Malou 

øgede til 4-2, hvorefter Thomsen 
på straffespark med sit andet mål 
scorede til 5-2, inden kampen 

sluttede 7-3 til Andst/Skodborg. 
Cilja, der scorede to mål ligesom 
Falk, havde en fod med ved de 

øvrige fem mål, så hun havde en 
stor aften. Men der var gode præ-
stationer af Mia Maja på en uvant 

sweeperpost, ligesom Kayal, Lou-
ise og Rimante i forsvaret og An-
na som kæmpearbejdskraft kan 

være tilfreds med deres indsats, 
men i det hele taget gjorde holdet 
det godt. Næste kamp er onsdag 

på udebane mod Tønder. 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Gredstedbro og Andst mødte hin-

anden i et brag af en kamp, hvor 
der blev scoret ikke mindre end 
16 mål.  

Det må være lidt af en rekord, 

som bliver svær at slå.  

Elias var helt ustyrlig og scorede 
7 gange, mens Mikkel også kom 
på tavlen med 2 mål.  

Det var så den tredje af fire ude-

kampe i træk i en underlig turne-
ringsplanlægning. 
 

 

U 13-drengene ville ikke stå tilba-
ge for deres yngre klubkammera-

ter, og vandt en sikker sejr på 5-0 
over Skodborg i en kamp med 
fuld kontrol.  

Målene blev scoret af Sebastian 

med to, Mikkel, Mathias og Tobi-
as hver et mål.  

Så var det til at leve med, at 
topopgøret på udebane mod de 

ubesejrede hold fra Billund blev 
tabt med 1-4.  

Her scorede Sebastian. 
 

16 mål i en U 11-kamp 



God start for U 
15-pigerne. 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Fodboldpigerne fra Andst/
Skodborg fik en god start på an-
den runde af turneringen, hvor 
Vojens som nedrykker fra liga 2 
gæstede Skodborg Stadion.  
Den tidligere målvogter, Karoline 
K, gør det rigtig godt som mark-
spiller, og allerede efter fire mi-
nutters spil fandt hun Malene, 
som smukt sendte bolden i mål.  
 
Bare seks minutter senere øgede 
Malene til 2-0, denne gang på 
assist fra banens mest løbestærke 
spiller, Lærke.  
Midt i halvlegen blev det også 3-
0, da Celina sendte Katrine afsted 
på en dyb stikning.  
 
 
 
Set på facebook. 
 

Æblefestival på 
Sønderskov. 

 

Sidste søndag i september 
kan du deltage i æblefesti-
valen på Sønderskov, in-
denfor og udenfor, og alt er 
gratis. 
 
KAGEKONKURREN-
CE. 
Har du udviklet den per-
fekte æblekage i coronati-
den, så få den i ovnen og 
deltag i kagekonkurren-
cen.  
Alle kagerne vil komme 
på instagram, og gæsterne 
kan kigge på de smukke 
kager i Havestuen.  
 
To af borgmesterkandida-
terne er dommere i kon-
kurrencen om, hvem der 
har bagt den bedste kage. 

 
 
MOST AMOK. 
 

På gårdspladsen bliver der 
opstillet en frugtpresse, hvor 
man kan moste årets høst. 
Man kan medbringe egne 
æbler, flasker og dunke. 
 

Der kan også købes æbler på 
pladsen, og der vil også være 
boder med honning. 

 

 

JAZZKONCERT. 
 

Om eftermiddagen kl. 15 er 
er koncert med Helle Møller 
Kvartet i Riddersalen. 
 
Der er tilsyneladende bag-
grund for en spændende dag 
på Sønderskov, idet det star-
ter kl. 11 om formiddagen og 
slutter kl. 16 . 

Efter pausen forsøgte Vojens at 
forcere angrebsspillet, men en 
stærk forsvarsakse med Olive i 
mål, Kirstine og Thomsen gjorde 
det godt, og på midtbanen spillede 
Vestergaard sin bedste kamp i år.  

Et kikset målspark gav Vojens et 
mål til 3-1, men så opfangede Ka-
roline K. bolden på midten af ba-
nen, spillede Malene, som hamrede 
den i mål fra 30 meters afstand til 
slutresultatet 4-1. 
 



 
 

Off grid-solceller 
kaster lys over 
udviklingslande-
ne. 
Nu kan beboere i selv 
de mest fjerntliggende 
og øde områder på klo-
den få adgang til elek-
tricitet. 
 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Kaffemaskinen brygger 
løs. Fra brødristeren dufter 
morgenbrødet og knaser, 
når du smører koldt sylte-
tøj på fra køleskabet. Og 
når du drager mod dagens 
strabadser, leder gadelyset 
dig på vej. Fra det øjeblik 
du slår øjnene op om mor-
gen, er strøm en basal del 
af din hverdag. 
I dag har 90 procent af verdens 
befolkning adgang til elektricitet. 
Alligevel er strøm stadig en sjæl-
den luksus, som over 759 millio-
ner mennesker globalt set ikke 
har adgang til. Tre ud af fire af 
verdens befolkning, som lever 
uden adgang til strøm bor syd for 
Sahara, hvor kun knap halvdelen 
af befolkningen har adgang til 
elektricitet. 
Men off grid-solceller leverer i  

 
 
stigende grad både billig og 
grøn strøm 
til hundredemillioner af men-
nesker i nogle af verdens mest 
øde områder. 
I Danmark, og mange andre 
steder på kloden, bliver strøm-
men leveret fra et elnet og 
kommer direkte ud af stikkon-
takten i væggen. Men i verdens 
øde og fattige områder er der 
ofte ikke noget elnet at koble 
sig på. Her er off grid-solceller 
en genial løsning – altså solcel-

ler, som giver folk mulighed 
for at producere deres egen 
strøm. Det kan være alt fra små 
solceller, som kun kan give 
nok strøm til en lampe, eller 
større anlæg, som kan forsyne 
vandpumper og flere huse. 
I løbet af de sidste 10 år er off 
grid-solceller styrtet i vejret og 
gået fra at være en niche-
industri til et marked på 1,75 
milliarder dollars om året.  
 

 
 
Siden 2010 er der solgt he-
le 180 millioner off grid-solceller på 
verdensplan, som i dag forsyner om-
kring 420 millioner brugere. 
 
Adgang til strøm er et mirakelmid-
del, som giver andet end lys i hjem-
met. 94 procent af dem, som har fået 
off grid-solceller, oplever en forbed-
ring af deres livskvalitet.  
 

Halvdelen af dem, som fik off grid-
solceller i Østafrika, gik fra at have 6 
timers lys om dagen til over 10 timer. 
Det forbedrede børns uddannelse, da 

de fik flere lyse timer at lave 
lektier i, skabte arbejdspladser 
og gav økonomien en vitamin-
indsprøjtning: Hver gang der 
blev solgt 100 solsystemer til 
hjemmet, skabte det, hvad der 
svarer til, 21 fuldtidsjobs i Øst-
afrika. En tredjedel af forbru-
gerne brugte lyset til at forlæn-
ge arbejdsdagen, hvilket i gen-
nemsnit øgede østafrikanernes 

indtjening med 46 dollars om måne-
den – svarende til en stigning på 14 
procent af regionens gennemsnitsind-
komst. 
Over ni ud af ti oplevede også en fø-
lelse af mere sikkerhed. Både fordi 
de fik lys om aftenen og mulighed 
for at skrotte brandfarlige petroleums
- og dieselgeneratorer som lyskilde 
og til madlavning. Ved at skifte til el 
nedbringer man også skadelig luft-
forurening, hvilket førte til en stor 
forbedring i folks helbred. 

Sportsfest i Vester Nebel 

Fodboldpigerne på U 10-holdet har 
været til sportsfest i V.Nebel, hvor 
arrangørklubben havde fået fire hold 
til at deltage i en lille miniturnering 
med AUI, Vamdrup og to lokale hold. 
De fire hold var meget jævnbyrdige, 
og ikke en eneste gang måtte et hold 
sætte en ekstra spiller ind, hvis mod-
parten førte med tre mål. Andst tabte 
to og vandt en kamp, og målene blev 
smukt fordelt på Signe, Laura og Va-
nessa, men med lidt mere held i sprøj-
ten kunne det godt være blevet til flere 
mål, idet både Frederikke, Liva og 
Asta havde forsøg på træværket, mens 
Kaya var en solid forsvarsklippe. Efter 
det hyggelige stævne var der pokaler 
både til hver enkelt spiller og til hvert 
af de deltagende hold. 

https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-electricity
https://www.irena.org/publications/2021/Jun/Tracking-SDG-7-2021
https://www.irena.org/publications/2021/Jun/Tracking-SDG-7-2021
https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-electricity
https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-electricity
https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-electricity
https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-electricity
https://www.lightingglobal.org/wp-content/uploads/2020/03/VIVID%20OCA_2020_Off_Grid_Solar_Market_Trends_Report_Summary_High%20res.pdf
https://www.lightingglobal.org/wp-content/uploads/2020/03/VIVID%20OCA_2020_Off_Grid_Solar_Market_Trends_Report_Summary_High%20res.pdf
https://energymonitor.ai/tech/networks-grids/the-rise-and-fall-and-second-coming-of-off-grid-solar
https://energymonitor.ai/tech/networks-grids/the-rise-and-fall-and-second-coming-of-off-grid-solar
https://www.lightingglobal.org/wp-content/uploads/2020/03/VIVID%20OCA_2020_Off_Grid_Solar_Market_Trends_Report_Summary_High%20res.pdf
https://www.lightingglobal.org/wp-content/uploads/2020/03/VIVID%20OCA_2020_Off_Grid_Solar_Market_Trends_Report_Summary_High%20res.pdf


  

 

 

 
   

 

 

Lakonisk svar. 
Et kort og fyndigt svar. 

 

Udtryk fra den græske filosof Platons Protagoras, 
hvor det tillægges Sokrates. 
Lakonien er et andet navn for den oldgræske re-
gion Sparta, hvis ungdom blev opdraget til at bru-
ge korte, fyndige og sammentrængte udtryk og 
svar. 

Bevingede 
 ORD 

 

En lille sang. 
 

Jeg fandt en sang på vejen, 
en lille hjemløs én 

med store runde øjne 
og to små trætte ben. 

Den sad og var bedrøvet 
og græd sig helt itu, 

for ingen havde prøvet 
at synge den endnu. 

 

Jeg talte venligt til den 
og sang den lys og glad 

og gav den klokkeblomster, 
viol og kløverblad. 

Så sprang den op fra vejen 
ind i min øregang. 

Nu er den helt min egen 
og ingen andens sang! 

 

Halfdan Rasmussen. 

 

Hvad en tale mangler i dybden, har den ofte i 
længden. 

Charles de Montesquieu. 
 

Det er pudsigt, at der med de relativt få ord, 
som findes i sproget, kan siges så meget slud-
der! 

Robert Storm Petersen. 
 

En tale skal være som en gedde: Et spidst ho-
ved med godt bid, der straks bider sig fast i 
tilhørernes opmærksomhed, en fast og tæt 
krop, et ordentligt slag med halen - og vips er 
den væk. 

Jens Peter Jensen.  



 

 

 

 

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. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

27/9 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

27/9 - 2021 kl. 15.30 
Bæverne - besøg af politiet 
 

27/9 - 2021 kl. 17.00 
Ulvene - besøg af politiet 
 

29/9 - 2021 kl. 14.00 og 
30/9 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

29/9 - 2021 kl. 18.00 
Juniorspejderne-
øksemærke 
 

29/9 - 2021 kl. 18.30 
Håndboldtræning-damer 
 

29/9 - 2021 kl. 20.00 
Håndboldtræning-herrer 
 

1/10 - 2021 kl. 20.00 
Rul og Leg 
 

3/10 - 2021 kl. 19.00 
Aftengudstjeneste 
 

 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Torsdag, 30/9 kl. 14.00 
 

Sognepræst Charlotte 
Quiring og kirkesanger Vi-
beke Haarby fra Gesten. 

 


