
 

 



Julekoncert – 15. 
dec. 2021 kl. 19.30  

Det er om en måned Andst Kir-
ke har julekoncert med Ann-
Mette Elten. Med sin klare stem-
me omfavner hun traditionens 
julesange og giver nyt liv til vore 
mest elskede julesalmer.  

Luften sitrer, når hun giver sig i kast 
med nogle af de helt store klassiske san-
ge fra sit album ”Adagio”. En sangerin-
de, hvis repertoire spænder utroligt 
bredt.  

Vi følger de på dagen værende corona-
regler.  
 

Køb din billet allerede nu - inden vi an-
noncerer uden for Andst City.  
Billetter á kr. 100,00 sælges via: https://
andstkirke.safeticket.dk/annmette  

  

 
Her er de lokale kan-
didater – stem på 
dem 16. november. 
 

De lokale kandidater 

fra Andst til henholds-
vis region og kommune 

er:  
 

Bent Jørgensen  
(regionen)  
 
Rasmus Sandvej  
(byrådet)  
 
Bent Sørensen  
(byrådet)  
 
Niels Therkildsen  
(byrådet)  
 

https://andstkirke.safeticket.dk/annmette
https://andstkirke.safeticket.dk/annmette


 

EVENT ANDST vil engagere børnene her, 
mens vi synger i kirken. 
Vi afslutter aftenen sammen i kirken lidt 
før kl. 19. Vi glæder os til at se familien! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi skal synge fra den nye 
Højskolesangbog. 
 

Højskolesangbogen er et 
NATIONALKLENODIE. 
 

Den får mange ord med  
på vejen, fordi den taler 
ind i tidsånden med man- 
ge stemmer og fra mange 

vinkler. 

 

 
Tag børnene med. 
Vi starter med at 
spise sammen i 
konfirmandstuen. 
 

 

 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 21. nov. kl. 10.30 
Sidste søndag i kirkeåret. 
 

Søndag, d. 28. nov. kl. 19.00 
1. søndag i advent. 
  

Torsdag, d. 2. dec. kl. 14.00 
Adventsstemning 
 

Søndag, d. 5. dec. kl. 09.00 
2. søndag i advent. 
 

Søndag, d. 12. dec. kl. 09.00 
3. søndag i advent. 
 

Søndag, d. 19. dec. kl. 10.30 
4. søndag i advent. 
 

Fredag, d. 24. dec. kl. 13.30 
JULEAFTEN 
Fredag, d. 24. dec. kl. 15.00 
JULEAFTEN 
 

Lørdag, d 25. dec. kl. 10.00 
JULEDAG 
 

Søndag, d. 26 dec. 
Der henvises til gudstjeneste i nabo-
kirkerne 

 
Lørdag, d. 1. jan. kl. 16.00 
Nytårsdag 
 

Søndag, d. 2. jan. kl. 10.00 
HELLIGTREKONGERS-
VANDRING 
 

Søndag, d. 9. jan. Kl. 10.30 
1. s. e. Helligtrekonger 
 

ANDET KIRKELIV: 
 

 

SE ANNONCEN OVENFOR. 
KOM TIL GLAD SANG! 
 
SE ANNONCEN SIDE 2: 
JULEKONCERT MED 
ANN-METTE ELTEN. 
 

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:  
Marita Bjorholm, 42 22 06 31 
 
MENIGHEDSRÅDETS FORMAND:  
Bent Jørgensen, 22 44 59 33 
 

HUSK!  
Læsekredsen star-
ter igen den 11. 
jan. Du kan kom-
me med! 



 
Af Kurt B. Fre-
deriksen. 
 
U 14-pigerne 
fra Andst/
Skodborg er 
tilmeldt DBU 
Jyllands vinter-
turnering i liga 
3, hvor vi skal 
spille syv kam-
pe på kunst-
græsbaner fra 
november til 
februar.  
Første opgør 
var på udebane 
mod Dalby GF, 
som har vist 
stor styrke i den 
normale efterårsturnering, som de 
har vundet og derfor spiller i liga 1 B 
til foråret. Og hjemmeholdet startede 
også bedst, men Olive i målet tog sig 
kærligt af de få skud, der var inden-
for målrammen.  
De blåblusede gæster var farlige på 
kontraangreb, men ingen mål. Det 
fik Dalby så midt i halvlegen, da 
forsvaret ikke nåede på plads efter et 
hurtigt indkast. 
 
Midt i 2. halvleg blev det 2-0, men 
AUI/SIF-pigerne giver ikke op, før 
sidste fløjt har lydt, og kort efter gav 
lidt småspil mellem Cilja, Falk og 
Laura Kirstine pote, da Katrine fik 
en dyb stikning, løb fra forsvaret og 
scorede.  
Så kom der lidt nerver på ved Dalbys 
udskiftningsbænk, for nu overtog 
Andst/Skodborg spillet, og det ud-
møntede sig i flere gode angreb, 
hvor Cilja bl.a. afsluttede en flot so-
lotur med et skud, der snittede stol-
pen på den forkerte side af målet. 
Flere langskud var lige ved, men det 
blev Dalby, der med to mål i de sid-
ste fem minutter hev sejren hjem.  
 
Thomsen var en fremragende bølge-
bryder på den defensive midtbane, 
men også Lund, Kayal, Sofie og Ce-
lina havde de gode takter fremme. 
 
Næste weekend (d. 20/21. no-
vember) bliver travl, da lørda-
gen byder på en hjemmekamp 
mod FC Horsens, mens søn-
dagsturen går til Uldum, hvor 
vi tager hul på indefodboldtur-
neringen. 

 



Fra Dansk Flygtningehjælp. 

I krigshærgede Yemen er 
der hver dag børn, der mi-
ster livet eller bliver hårdt 
såret af vildfarne kugler, 

granatsplinter eller land-
miner. 

Vi prøver at hjælpe så 
mange som muligt. 

Lille Lamees fik opereret 
granatsplinterne ud af sit 
ben - men langtfra alle er 
så heldige. 

(Fortsættes på side 6). 

• Lokal udvikling og  
    bosætning 
 
• Grøn omstilling og  
    ordentlig natur/miljø 
 
• Job og erhvervsudvikling 

hænger sammen 
 

 
Niels 

Therkildsen 

 
 

Børnene i Yemen er ofre for de voksnes krig 



Den langstrakte borgerkrig i Ye-
men kræver hver dag nye uskyl-
dige ofre. Samfundsstrukturen 
er kollapset, og store dele af be-
folkningen lever med sult, gen-
tagen fordrivelse og aktive krigs-
handlinger. 
Hver dag lever mødre og fædre i 
Yemen med frygten for, at deres 
børn bliver hårdt såret af bor-
gerkrigens vildfarne kugler, 
granatsplinter og nedgravede 
miner. Og med god grund: I 
gennemsnit bliver 50 børn 
dræbt af aktive krigshandlin-
ger hver måned, mens 90 bli-
ver alvorligt såret. 
Wisams datter Lamees var ba-
re halvandet år gammel, da 
hun blev ramt af granatsplin-
ter fra et missilangreb lidt 
uden for byen. Familien, der 
kun lige kunne klare sig gen-
nem dagen og vejen, havde 
ikke råd til at betale hospitals-
regningen for at få opereret 
granatsplinterne ud af Lame-
es’ ben. 
For donerede midler lykkedes 
det vores lokale medarbejdere 
at dække operationen og den 
efterfølgende hospitalsbe-
handling, så Lamees nu igen 
kan løbe og lege med sine to 
søskende. 
Alligevel kom familien til at 
betale en hård pris: Wisam 
blev fyret fra sit job som ar-
bejdsmand, fordi han var nødt 
til at tage sig af lille Lamees, 
mens hun var indlagt på hospi-
talet.  
”Før tjente jeg 31.000 Rial (ca. 
760 kroner, red.) om måneden. 
Nu har vi ingenting.  
Jeg går til hånde overalt, hvor 
jeg kan, men jeg tjener ikke 
nok til at give mine børn mad 
hver dag,” fortæl-
ler Wisam.  
20.7 millioner 
mennesker i Ye-
men er, ligesom 
Wisam og hans 
familie, afhængige 
af humanitær 
hjælp for at over-
leve. Det svarer til 
to tredjedele af 
befolkningen. 
Vi er massivt til 
stede i Yemen, 

hvor vores 430 lokale medarbej-
dere bl.a. uddeler mad og vand, 
yder husly og beskyttelse, ryd-
der miner og arbejder med vari-
ge løsninger. 
Samtidigt gør vi alt, hvad vi kan, 
for at give livreddende operatio-
ner og hospitalsbehandling til 
de børn, der bliver såret i krigen. 

Men behovet er enormt, og 
manglen på international op-
mærksomhed og støtte betyder 
lige nu, at mange børn med 
krigsskader ikke får den livsnød-
vendige behandling. Derfor ar-
bejder vi på at intensivere ind-
satsen for børnene i Yemen. 

Tak for dit bidrag. 

Kære Andst sogn. 
Du kan stadig nå det. 
På facebook er lavet et link, hvor du kan betale direkte til Flygtnin-
gehjælpen under Andst sogn. Vi samler normalt knap 10.000 kr., og 
det ville da være godt at nå samme resultat.  
Indsamlingen er i gang. 
Du kan få skattefradrag, hvis du følger anvisningerne, når du taster 
ind på linket. 

100 bidrag mere á 50 kr. ville pynte godt på resultatet! 
 
Det er også muligt at SMS ”Flygt” til 1910 og give 150 kr. eller 
Mobile Pay til 270707 og selv bestemme beløbet. 

 
DET ER GODT AT KUN-
NE VÆRE MED TIL AT 
AFHJÆLPE DEN 
VOLDSOMME NØD, 
NOGLE MENNESKER 
ER UDSAT FOR. 



  

 

 

 
   

 

LUGTEN. 
 

Ikke kunne lide lugten i 
bageriet: ikke at bryde 
sig om forholdene et 
sted. 

Udtrykket stammer 
fra forholdene for 
mandskabet i flåden, 
og den egentlige betyd-
ning var: 
Ikke at kunne udholde 
den kraftige lugt af 
tarmluft, som kommer 
af at spise kompakt 
groft rugbrød! 
En sådan lugt var ka-
rakteristisk for mand-
skabslokalerne på 
krigsskibene. 

 

Bevingede 
 ORD 

 
 

Natten er en gammel mand. 
 

Natten er en gammel mand. 
Med en stjernekappe 
over skuldren vandrer han 
ned ad månens trappe. 
 
Standser på det sidste trin. 
Roder i sin taske. 
Nipper en tår månevin 
af en sølvblank flaske. 
 
Skænker blomsterne en tår 
af de dugblå strømme. 
Klapper jordens kind og går 
ind i dine drømme. 

Drømme er den sovendes vogter, ikke hans forstyrrer. 
Sigmund Freud. 

 
Du ser ting, og du siger: ”Hvorfor?” Men jeg drømmer ting, som aldrig fandtes, og 
jeg siger: ”Hvorfor ikke?” 

George Bernard Shaw. 
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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. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

15/11 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

15/11 - 2021 kl. 15.30 
BÆVERNE: Vi besøger 
kirken. 
 

15/11 - 2021 kl. 17.00 
ULVENE: Forberedelse 
til Busk-gudstjeneste 
 

17/11 - 2021 kl. 14.00 og 
18/11 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

17/11 - 2021 kl. 18.00 
JUNIORER: Klubhus - 
indretning 

 

17/11 - 2021 kl. 18.30 
Håndboldtræning-damer 
 

17/11 - 2021 kl. 20.00 
Håndboldtræning-herrer 
 

18/11 - 2021 kl. 14.00 
Banko på Solhøj 
 

20/11 - 2021 kl. 13.30 
Håndboldkamp Serie 2 - 
herrer 
 

20/11 - 2021 kl. 14.45 
Håndboldkamp Serie 3 - 
herrer 
 

21/11 - 2021 kl. 10.30 
Busk - Gudstjeneste-
Andst kirke 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen 

 

ANDST AVISEN  
er altid klar til at hjælpe, 

hvis du skal have  
en annonce sat op. 


