
 

 

Byen var levende. Et myl-
der af børn og voksne sam-
ledes på Bytorvet. 
 
Simon bød velkommen og fortalte 
om baggrunden for, at juletræ, ju-
lelys og en mængde andre ting i 
byen bliver til: nemlig at vi har en 
velfungerende Borgerforening, 
som sætter alle disse ting i værk. 
 

Der skal også bruges penge, så 
derfor er det vigtigt, at alle der har 
mulighed for det bakker op om 
Borgerforeningen og betaler det 
årlige kontingent. 
 

Der skulle selvfølgelig synges ju-
lesange, og det sørgede Rikke for 
at lede. 

Og så blev der ellers kaldt på jule-
manden, og efter mange høje råb 
dukkede han op med sin trækvogn. 

1. søndag i advent i Andst 

Adventstid er forventningstid. Forventning om julens komme. 
Der er også andre store forventninger i Andst lige nu! 

Af Viggo Kaspersen. 

Byens julelys og juletræ blev tændt! Og i kirken tæt på: 
 

Helle Torp og konfirman-
derne havde til kl. 19 forbe-
redt en levende gudstjeneste 
med mange lys. 
 

Det var første søndag i det nye kir-
keår, og dermed begyndte man på 
at læse teksterne fra 2. tekstrække, 
idet kirkeåret strækker sig igen-
nem 2022, et lige årstal. 

 

Konfirmanderne læste tekster fra 
det gamle og det nye testamente, 
tekster, der er 2800 år og 2000 år 
gamle. 
Og så kan man som ukyndig godt 
spørge: Hvordan får man dem luk-

ket op, så de kan sige noget til os i 
dag? 
Det klarer Helle på utrolig god 
måde, så ”det himmelske” bliver 
bragt helt ned på jorden og ind i 
den dagligdag, vi færdes i. 
 
Vi sang bl.a. en ny adventssalme, 
som er kommet med i den nye 
Højskolesangbog:  

Hold håbet op og hold det 
udstrakt foran mig! 



Og så blev der dans om træet til 

”Nissen på loftet”. Siden blev der 
delt poser ud ved ”Høkerbutik-
ken”, og der skete også mange 

andre ting: 

Lige inden for døren solgte spej-
derne æbleskiver med cacao og 
julegløgg, dejligt efter julesang i 

kulden udenfor. 

John og Susanne solgte pølser og 

drikkevarer, og der var så meget 
gang i pølserne, at der blev ud-
solgt. ”Det har jeg dog aldrig prø-
vet før”, sagde en overrasket John. 

Susanne havde også sine smukke 
hjemmelavede kort med. 

Der var hængt lys under loftet og 

midt i rummet stod et smukt jule-
træ, som man kunne pynte.  

Det skulle siden op og pynte op på 
skolen. 

 

Næste tilbud kom fra Randy og 
Mia, og der var bl.a. fine smykker 
og Randys fine bordstykker i 

patchwork. 

Birthe er en mester til det med ju-
ledekorationer, så der var mulig-
hed for at få pyntet op derhjemme. 

På Heidi’s bord var der liv i nisse-
familien, og der var mange for-

skellige familiemedlemmer. 

Til slut havde Rikke et bord med 

sine flotte honninghjerter, som ind 
imellem blev 

Det er vist lige, hvad 
Andst har brug for nu. 

(Se mere om det senere).  

Vi rundede gudstjenesten af 
med kaffe og sodavand. 

Men inden da havde vi lejlighed 
til at markere… 

at Helle har været vores 
præst i 20 år. Helle holdt 

sin første prædiken som 
præst i Andst 1. søndag i 
advent 2001. 

Se blot tavlen her: 

Alle præster i Andst siden refor-
mationen i 1536. Helle er nr. 28 
i rækken. 

Som den i menighedsrådet, der 

var med til at ansætte Helle i 
2001, fik jeg lov til at sige et par 
ord som tak for tiden. 

Det var noget af det, som allere-
de er skrevet: Helles evne til at 

bringe de gamle tekster frem til 
nutiden og gøre dem relevante 
for vores dagligdag. 

Det er også værd at bemærke de 

mange gudstjenester, som er 
ganske anderledes og spænden-
de, som den i aftes, eller som 

høstgudstjenesten i anlægget i 
september. 

Stor tak til Helle  

for de 20 år. 



Og så må vi ikke glemme, 
at købmandsgruppen viste 
video fra den flotte butik, 
som svarer til den, Dagrofa 
regner med skal startes her 
i Andst …. HVIS VI VIL! 
 

Købmandsgruppen skri-
ver: 
Siden borgermødet d. 18. novem-
ber har købmandsgruppen i skri-
vende stund modtaget tilkendegi-
velser for ca. 1,7 millioner fordelt 
på ca. 200 husstande.  
 
Vi er desværre ikke nået i mål 
med de 3 millioner kr. vi gerne 
ville samle ind, men vi synes alli-
gevel, det er et rigtig flot resultat 
efter kun 14 dage. Vi oplever, at 
der generelt er god opbakning og 
stemning for en ny købmand og 
det gør, at vi fortsat tror på pro-
jektet.  
Vi har derfor valgt at forlænge 
fristen for at indlevere sin tilken-
degivelse med yderligere 14 dage. 
Målet er stadig at nå de 3 millio-
ner, for jo mere vi får samlet sam-
men nu, jo lavere husleje vil køb-
manden få. 
Vi er glade for og imponeret over 
alle de tilkendegivelser, der er  
 

kommet ind – store som små. Det 
er virkelig flot at så mange 
også vælger at lægge ekstra 
anparter oven i det, de alle-
rede har tilkendegivet.  
Det er jo et udtryk for, at en ny 
købmand i Andst er et brændende 
ønske for mange.  
 

Vi håber stadig på, at der er flere 
husstande, der kan og vil bakke op 
om projektet. Man behøver ikke 
købe mange anparter for at vise sin 
støtte – en enkelt er også rigtig fint! 
Jo flere vi er til at støtte nu, jo flere 
er vi også til at støtte salget i en ny 
butik, og derved sikre købmanden 
en fornuftig omsætning.  
Savner DU ikke også en lokal køb-
mand? Ikke blot et sted at klare de 
daglige indkøb, men også et sted at 
mødes, et posthus, et apotek, en 
bager – ja mulighederne er mange!  
 

Hvad skal der så ske nu? 
Vi har kontaktet Dagrofa for at få 
deres råd og vurdering af, hvilke 
muligheder vi har for at arbejde 
videre med projektet på baggrund 
af det resultat, vi har opnået indtil 
nu.  
 

Følg med på facebook og her 
i avisen! 
 

 

 

Julekoncert – 15. 
dec. 2021 kl. 19.30  

Det er om godt 14 dage Andst Kir-
ke har julekoncert med Ann-Mette 
Elten. Med sin klare stemme om-
favner hun traditionens julesange 
og giver nyt liv til vore mest elske-
de julesalmer.  

Luften sitrer, når hun giver sig i kast med 
nogle af de helt store klassiske sange fra sit 
album ”Adagio”. En sangerinde, hvis reper-
toire spænder utroligt bredt.  
 

Vi følger de på dagen værende corona-
regler.  
 

Køb din billet allerede nu - inden vi annon-
cerer uden for Andst City.  
 

Billetter á kr. 100,00 sælges via: https://
andstkirke.safeticket.dk/annmette  

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


 

 



JULEFROKOST  
PÅ SOLHØJ 

 
Af Jytte Kejlstrup. 
 

Så fik vi afholdt vores årlige julefro-
kost på Solhøj, en rigtig dejlig dag 
med godt humør og dejlig mad. 
 
Maden blev leveret fra storkøkkenet i Holsted. 
Der var 40 tilmeldte, og det er en fantastisk 
opbakning til vores frivillige arbejde i huset. 
Stor tak til Viggo, som spillede til de medbrag-
te sange. 
Pakkespillet blev også godt modtaget i år. 

 



 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 14-pigerne fra Andst/

Skodborg har været et 

smut i Middelfart til årets 

sidste kamp i vinterturne-

ringen. 

Der var på forhånd lagt op til en 

jævnbyrdig kamp på den lækre 

kunstgræsbane, som er sponseret 

af landsholdets Christian Eriksen.  

I starten skulle de to hold lige føle 

hinanden på tæerne, men alligevel 

var de "grønne" tæt på at komme 

foran, først på en solotur af Cilja, 

og kort efter var Thomsen alene 

med keeperen, som afparerede 

skuddet.  

 

De fynske piger fik i slutningen 

af halvlegen tilkæmpet sig et 

hjørnespark, og det udmøntede 

sig i halvlegens eneste mål. 
 

I 2.halvleg var der totalt lukket af 

i AUI/SIF-forsvaret, hvor de fire 

bageste med Louise, Lund, Mia 

Maja og Kayal på ny var stærkt 

spillende.  

På midtbanen var Celina og Line 

spilstyrende, og det gav mange 

fine angreb, men ind ville bolden  

ikke. Middelfart havde en meget 

stærk midtstopper, og hun vovede 

sig midt i halvlegen lidt frem på 

banen.  

Omkring midterlinien kom der en 

tilfældig bold trillende, og med  

 

 

et  drøn af et langskud sendte 

hun den ind under overliggeren 

uden chance for Olive i målet. Et 

rigtigt "søndagsskud”.  

LK blev nu sendt helt frem i an-

grebet, hvor det blev til et par go-

de skudforsøg men ingen mål, før 

keeperen sendte et målspark lige 

ud til Cilja, som takkede for det 

gode tilbud og reducerede til 

kampens slutresultat 2-1 til hjem-

meholdet.  
 

Der bliver nu er kamppau-

se, idet næste kamp er på 

hjemmebane søndag d. 6. 

februar mod Vejle Bold-

klub. 

 

Juniorspej-
derne lavede 
lækre pande-
kager over 
bål. 



  

 

 

 
   

 

Magtens Korridorer 
 
Udtrykket ”magtens 
korridorer” stammer 
fra den engelske for-
fatter C. P. Snow i 
romanen Home-
coming, 1956.  
 

Der hentydes til mi-
nisterierne i White-
hall, men udtrykket 
bruges alment om de 
steder, hvor magtful-
de mennesker mødes 
og beslutter - uden 
om de demokratiske 
forsamlinger. 

 

Bevingede 
 ORD 

 

Ude i skoven sad nisser og kæmper. 
 
 
 

Ude i skoven 
sad nisser og kæmper 

og råbte i kor: 
Det er jul i december! 

 

Og da man kom 
til den fireogtyvende 

så de mod himlen 
hvor sneen kom flyvende. 

 

Så gik de ind 
i en nissebarak 

og spiste så meget 
at maverne sprak. 

 

Og da de åbnede 
pakken med gaverne 

lå der en æske 
med plaster til maverne! 

 
 
 

Magtpolitik er det diplomatiske navn for jungleloven. 
Ely Culbertson. 

 
Den virkelige magthaver bærer sin magt under reverset, ikke i knaphullet. 

Roger Peyrefitte. 
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6/12 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

08/12 - 2021 kl. 18.00 
JUNIORER: Mestervær-
ket 

 

8/12 - 2021 kl. 18.30 
Håndboldtræning-damer  
 

8/12 - 2021 kl. 20.00 
Håndboldtræning-herrer 
 

9/12 - 2021 kl. 14.00 
Solhøj: Julebanko. 
 

12/12 - 2021 kl. 9.00 
3. søndag i advent -Andst 
kirke 
 

12/12 - 2021 kl. 13.30 
Håndboldkamp Serie 2 
Herrer mod ØSVN IF 
 

12/12 - 2021 kl. 14.45 
Håndboldkamp Serie 3 
Herrer mod GRAM IF 
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