
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Facebook hjalp med ny al-
terdug i Andst Kirke. 
 
I 1993 lavede Ida Nielsen på 
Kærgården en ny alterdug til 
Andst Kirke. 
Det er ikke enhver, der kan gøre 
det. Det kræver tid og faglighed 
at kunne kniple, men i dag gøres 
der meget for at holde håndvær-
ket i hævd.  
Den 22. februar i år var den årlige 
knipledag. 

Men hvordan finder man én, der 
har mulighed for at forny den dug, 
der trænger til at skiftes ud. 
Problemet blev lagt ud på face-
book, og Betina Horskjær og hen-
des mor, Tove Jørgensen fra Lun-
derskov, reagerede. 
Tove havde en kniplet bord lig-
gende, som en morbror havde la-
vet engang til en dug, men den var 
ikke blevet brugt. 
Heldigt for Andst Kirke, som nu 
kan glæde sig over en ny, smuk 
alterdug. 

 

Søndag, d. 20. marts kl.10.30 

3. søndag i fasten 
 

Søndag, d. 27. marts kl. 10.00 

Midfaste søndag 
 

Søndag, d. 3. april kl. 19.00 

Familiegudstj.-Mariæbebudelse 
 

Søndag, d. 10. april kl. 10.30 

Palmesøndag 
 

Torsdag, d. 14. april kl. 16.00 

Skærtorsdag 
 

Fredag, d. 15. april kl. 10.00 

Pilgrimsvandring - VIA DOLO-

ROSA 
 

Søndag, d. 17. april kl. 10.00 

Påskedag 
 

Mandag, d. 18. april kl. 10.30 

2. påskedag 
 

Søndag, d. 24. april kl. 10.00 

1. søndag efter påske 
 

Søndag, d. 1. maj kl. 10.00 

2. søndag efter påske 
 

Søndag, d. 8. maj kl. 10.30 

3. søndag efter påske 
 

Fredag, d. 13. maj kl. 10.00 

KONFIRMATION, St. Bededag 

 
 

Onsdag, d. 6. april kl. 16-18 

WALKING FOR WATER 
 

Onsdag, d. 20. april kl 16.00 

DE FIRE ÅRSTIDER v/Mette 

og Poul Nørup. 
 

HUSK! VOX 11 er flyttet til 8. 

juni kl. 19.30 

 



  

Den danske 
sang er en ung 
blond pige … 

 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Det blev en intens aften i 
Andst Kirke, da Jørgen 
Carlsen bragte os ind i den 
danske sangs verden. 

Jørgen Carlsen, i mange år for-
stander på Thestrup Højskole og 
sidst formand for det udvalg på 6 
mennesker, som udvalgte de 601 
sange til den nye Højskolesang-
bog, som kom sidste år. 
 
Forud for resultatet lå et stort ar-
bejde med at gennemgå tidligere 
udgaver og også andre sang– og 
salmebøger. Det gjaldt om at fin-
de alt det, udvalget betragtede 
som det bedste af dansk sangskat. 
 
Højskolesangbogen er først og 
fremmest en sangbog, men det er 
også en digtsamling. 
Mange af sangene er skrevet som 
digte og har først siden fået en 
melodi. 
Mange af sangene er lejligheds-
sange, skrevet til diverse jubilæer 
i skoler og foreninger. 
”Den danske sang” er skrevet 
som prolog til et sangstævne, men 
fik så siden en melodi. 
 
Sangen blomstrer i Danmark, og 
det er ret unikt i forhold til alle 
vore nabolande. 

 
Af Tina Fahrendorff. 
 

Naturen mangler plads 
 - derfor forsvinder sommerfug-
lene   
     
Levesteder for dyr og planter 
forsvinder i takt med, at vi men-
nesker kræver mere plads. 
Plads til landbrug, veje og byg-
ninger.  
35 % af de danske sommerfug-
learter er allerede forsvundet 
eller er så truet, at der er en stor 
risiko for, at de uddør fra den 
danske natur.  
  
Sommerfugle er indikatorer for 
en varieret og rig natur. De stil-
ler specielle krav til føde, skjul 
og til særlige værtsplanter til de-
res larver. Citronsommerfuglen 
flyver i det tidlige forår, efter den 
har overvintret som voksen i tæt 
buskads af stedsegrønne bu-
ske, f.eks. efeu. Den har brug 
for at suge nektar fra tidlige for-
årsblomster bl.a. mælkebøtte og 
vorterod (smørblomst), og så 
lægger den kun æg på Tørst 
eller Vrietorn. 
 
Sommerfuglenes forsvinden er 
tegn på, at naturens tilstand er 
forringet, og at der mangler vari-
ation og plads. Skaber man le-
vesteder for sommerfugle, så er 
det også en fordel for en lang 
række af andre smådyr og in-
sekter - vi får en rigere natur. 
 

Vi kan alle hjælpe sommer-
fuglene: 
 

 -  Lad Bellis og Mælkebøtte 
blomstre 

 
Vi kan alle gøre en forskel med 
en lille indsats, og  
skabe en forandring til det bed-
re. Lige der, hvor vi bor. 

 
Vi kan udnytte de steder, 
som ikke er asfalt eller mar-
ker til at lade de vilde blom-
ster gro, og dermed skabe 
levesteder til sommerfugle 
o.a. dyr.  
 
Det kan være i egen have: 
Lad et hjørne være vildt. 
Mange såkaldte “ukrudts-
planter” er gode fødekilder 
for sommerfugle. Lad græs-
set gro i et andet hjørne. 
Flere sommerfuglelarver le-
ver på græs.  
 
Hvis man kigger sig omkring 
i Andst, er der flere grønne 
pletter, som ligger hen med 
kortklippet græs, og hvor 
blomsterne aldrig når at 
komme op. De mest ihærdi-
ge når lige at stikke hovedet 
op, og så kommer plæne-
klipperen og gør en ende på 
det.  
For sommerfugle er det ør-
kener uden mad og skjul. 
Det er en uudnyttet ressour-
ce, som sagtens kunne rum-
me små oaser af blomster 
og være meget mere naturli-
ge at se på.  
 
Fællesarealer, græsrabatter, 
rundt om legepladser og 
ubebyggede grunde. Vi bru-
ger ikke disse græspletter til 
noget, så hvorfor ikke lade 
naturen få plads…  Det ene-
ste, det kræver, er, at vi bry-
der med vanetænkning om, 
hvad der er pænt.  
 
Det kræver ikke nødvendig-
vis, at man skal gøre mere - 
tværtimod. Der skal gøres 
mindre af det, vi plejer. 
 

(Fortsætter side 3) 



  En køreplan 
 

sådan kommer du i gang 
 

Måske kender du et grønt om-
råde, hvor det er oplagt at 
etablere en sommerfugleoase 
med langt græs, vilde blomster 
og buske. 
 
1) Lad f.eks. områder være 
langt græs. Blot det at klippe 
græs færre gange om året kan 
gøre en stor forskel. Klip en 
sti, klip kanter og områder, 
men lad noget af det vilde få 
plads. Lad planterne blomstre 
til glæde for sommerfuglene. 
 
2) Hvis man vil gøre lidt mere, 
så kan man evt. plante hjem-
mehørende vilde stauder eller 
så vilde blomster.  
 
3) Plant værtsplanter til som-
merfuglenes larver, og skab 
skjul og hvilesteder. 
 
Kontakt brugerne af området:  
 
Det kan være en beboer-, 
grundejerforening, skole, for-
samlingshus, hal, byggegrund 
el.lign.. Send et forslag til be-
styrelse, lokalråd, dit barns na-
tur/teknik lærer.  
Hjælp hinanden, lav en plan, 
aftal at græsset ikke behøver 
at blive slået så tit. Måske kan 
der plantes et par stauder ind i 
græsset, eller så frø i muldvar-
peskud.  
Husk at lave en aftale med 
dem, som slår græsset.  
 
På fællesarealer er det ofte 
kommunen, som kommer og 
slår græs. Inviter naboer, bed-
steforældre, en flok børn til at 
være med. 
 
 

Start en Sommerfugle-
oase 

og få en gratis 
“Citronsommerfugle -
Busk” 

 
Borgergruppen “Vild i Ve-
jen”, vil meget gerne hjælpe 
alle interesserede med at 

etablere en “Sommerfugle Oa-
se” og vild have.  
Man kan få gode råd, og start-
hjælp i form af en eller flere 
Tørst-buske til Citronsommer-
fuglen.  
Det kan lade sig gøre, fordi Frøs 
Sparekasse har været så venli-
ge at donere penge til 2.000 
Tørst-planter til uddeling.  
 
Hvis det har interesse, så kan 
man kontakte “Vild i Vejen” på 
kommunens hjemmeside, eller 
man kan deltage: 
 
Vild i Vejen holder Inspirati-
onsaften om biodiversitet på 
Solar 30/3 kl. 18:30 - 21:30 
med foredrag af Philip Hahn-
Petersen fra foreningen "Vild 
Med Vilje".  
 
Her kan deltagerne få en masse 
god inspiration med hjem, så 
haven kan gøres mere vild. 
 

Her kan du selv hente mere vi-
den og inspiration:  
 
https://www.dn.dk/nyheder/fa-en
-vildere-have-6-ting-du-kan-gore
-i-haven-i-marts/ 
 

Kilder: 
Den Danske Rødliste 2019: 
https://www.ft.dk/samling/20191/
almdel/mof/bilag/269/2135729/
index.htm 
 
Artikler fra DN: https://
www.dn.dk/nyheder/7-
sommerfugle-der-for-nyligt-er-
forsvundet-fra-danmark/ 
 
Artikel fra MiM: 
https://mim.dk/natur/
naturnationalparker/naturens-
tilstand/ 
 

     
Foto: Michelle MacDonald 
Citronsommerfugle 
 

Se Andst Avisen uge 10 på side 
10: 
 

Andst Menighedsråd og 
”Vild i Vejen” laver 
”Oase til sommerfugle”. 

https://www.dn.dk/nyheder/fa-en-vildere-have-6-ting-du-kan-gore-i-haven-i-marts/
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Landsindsamling til for-
del for Kræftens Be-
kæmpelse den 3. april 
 
Af Gudrun Winther. 
 
Efter 2 år med en ”corona præget” 
landsindsamling til fordel for 
Kræftens Bekæmpelse håber vi i år 
at få en mere normal indsamling.  
 
Kræft er en sygdom, som næsten 
alle familier på den ene eller anden 
måde kommer i berøring med enten 
ved selv at blive ramt, personer i 
den nærmeste familie eller venner 
og bekendte, der rammes af syg-
dommen. 

 
 
Kræftens Bekæmpelse er en orga-
nisation, der bidrager med mange 
former for hjælp til de berørte, hvis 
sygdommen har ramt. Kræftforsk-
ningen i Danmark er helt afhængig 
af de donationer, KB kan give på 
baggrund af landsindsamlingen.  
 
Derfor er ethvert beløb, stort eller 
lille, med til, at forskning og kræft-
behandling kan føre til stadig bedre 
resultater mht. behandling og hel-
bredelse. 
En landsindsamling kræver ind- 
samlere.  
Her i Andst by og sogn skal der 
bruges 12 indsamlere for at dække 
hele sognet.  

 

Har du lyst til at bidrage med et 
par timers indsats søndag for-
middag den 3. april, hører jeg 
meget gerne fra dig.  
 

For nye tilflyttere til byen er 
her også en mulighed for at læ-
re byen og sognet at kende på 
en givende måde ved i fælles-
skab med andre at gøre en for-
skel i kampen mod kræft. 
 

Er du interesseret i at hjælpe, 

er du meget velkommen til at 
kontakte mig (Gudrun Win-

ther) på tlf. 21 74 83 92 for at 
tilmelde dig eller høre nær-

mere om landsindsamlingen. 

Andst Borgerforening afholder ordinær generalforsamling 

Invitation til generalforsamling  
Dato: 6 april 2022 kl. 19.00 
Sted: Andst Forsamlingshus 

 
Generalforsamlingen afholdes med følgende rammedagsorden iht. Vedtægter af 19. august 2020 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab for det foregående regnskabsår 

4. Fremlæggelse af budget for det igangværende regnskabsår 

5. Bestyrelsens øvrige punkter 
6. Indkomne forslag 

7. Valg til bestyrelsen og valg af 2 revisorer 
8. Eventuelt 
 
Motiverede forslag fra foreningens medlemmer til punkter på dagsordenen skal sendes til næstformand 
Simon Toft, simontoftjensen@yahoo.dk og være denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen består i dag af: 

Formand Tommy Ditlevsen – ikke på valg 
Næstformand- Simon Toft – Ikke på valg 
Kasserer Birgitte Havelund – Ønsker Genvalg 
Sekretær Helene Klyhn – Ønsker genvalg 
Bestyrelsesmedlem Linda R. Nielsen- Ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem Michael Mixen Krog – ønsker genvalg 
Bestyrelsesmedlem Kim Blomberg – ønsker genvalg 
Suppleant Jonas Høgh Stoltenborg – ønsker genvalg 
Suppleant Peter Johansen– ønsker genvalg 

 
Borgerforeningen kan ud over 7 bestyrelsesmedlemmer have flere suppleanter, så er du interesseret i 



 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Hvis man skulle have glemt det, så 

er det nu, at man skal tilmelde sit 

barn til børnefodbod i Andst U&I, 

dvs spillere fra 6 - 12 år.  

 

(Fra 13 års alderen hedder det ung-

domsfodbold).  

 

Det er altid spændende , hvor man-

ge hold vi kan oprette, for en tom-

melfingerregel siger, at et hold skal 

bestå af 11 spillere i 8-mands fod-

bold og 8 spillere i 5-mands fod-

bold, så der er plads til et enkelt 

afbud eller to.  

 

Tidsfristen for holdtilmel-

dinger til DBU Jylland  er i 

denne uge. 

 

Alle børneholdene i AUI har nu 

fået deres flotte medaljer fra DBU 

Jylland efter indefodboldsæsonen, 

som slutter i 

uge 11, hvor-

efter vi starter 

op udendørs 

fra uge 12. 

 

 

U 8-drengene 

har for første 

gang fået en 

medalje, og 

glæden lyser 

ud af Marius, 

Emil , Silas, 

Andreas, 

Malte, Mag-

nus, Johan og 

Felix  

På billedet ses U 12-pigerne med 
Mille, Signe, Lea, Isabell, India, 
Natascha, Caroline og Vanessa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(liggende), men Sally mangler 
på billedet.  



Af Susanne Pedersen. 
 

Søndag formiddag samledes 
en stor flok glade løbere og 
vandrere til en tur i Andst 
by og omegn. 
 
Vejret smilede til os. 
 
Det var dejligt, at det nu igen var 
muligt at arrangere løb og vandring 
efter COVID 19. 
 
Dejligt at se flere gengangere fra 
sidst. 
 
Vi fik positive tilbagemeldinger 
om vores flotte omgivelser. 
 
Tak for samarbejde om ruterne til 
Kenneth. 
 
Tak til kagebagerne: Hanne, Kim Jør-
gensen, Margit Nielsen og Susanne. 
 
Tak for service fra cafeen Per Tjørn-
høj. 
 
Tak for opvarmning Elly Laursen og 
nedtagning med Elly og René Elle-
gaard Andersen. 

 

 Andst Walk & Run & Trail 



”En succeshistorie, 
som vi ikke har set 
mage til.” 
 
Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 
For 30 år siden var Nordeu-
ropas største fugl uddød i 
Danmark. I dag yngler de i 
et større antal, end man tur-
de drømme om.  
Havørne er fremragende jægere. 
De angriber fra luften og fanger et 
forsvarsløst bytte i deres skarpe 
kløer eller dolkelignende næb. Men 
mennesker er endnu bedre. Med 
geværer, fælder og giftige sprøjte-
midler blev havørnene totalt udryd-
det i Danmark indtil for 30 år si-
den. På det tidspunkt havde der ik-
ke været et eneste ynglende par 
herhjemme i over 100 år.  
 
Den dødelige forfølgelse på Nord-
europas største ørn var blandt andet 
på grund af, at de blev opfattet som 
konkurrenter mod mennesker, fordi 
ørnene havde et ry for både at tage 
nyfødte lam, gæs, ænder, høns og  

 
andre husdyr fra landmænd. 
”De blev set som flyvende rotter,” 
siger Kim Skelmose fra Dansk Or-
nitologisk Forening (DOF). 
 
I dag er der flere end 150 ynglende 
havørnepar i Danmark. Målet var at 
få 75 par i 2040, og det tal er altså 
slået næsten to årtier før, at man 
havde regnet med det.  

Dansk Naturfredningsforening skri-
ver, at det især skyldes svenske og 
tyske anstrengelser med vinterfod-
ring i 1980’erne og 90’erne, at be-
standen af havørne er blevet så 
sund. I 1992 startede Dansk Ornito-
logisk Forening, der overvåger den 
danske ørnebestand, deres Projekt 
Ørn, som hjalp ørnene endnu mere 
til hægterne ved hjælp af fodring, 
indsamling af viden og et tiltrængt 
fokus på behovet for beskyttet na-
tur til ørnene. 
 
”I 60’erne blev rovfuglene totalt 
fredet, og så har havørnene været 
så heldige at få fred og ro fra men-
nesker. Der er sket en holdnings-
ændring i forhold til vores natur, og 

 
en bevidsthed om, hvor skrøbe-
lig den er, og der er mange bor-
gere, der vil passe på den og på 
ørnene. Havørnene kvitterer 
med at blive flere og flere, så vi 
kan glæde os over at se den i 
vores skov eller område,” siger 
Kim Skelmose. 
 
”Det er en succeshistorie som vi 
ikke har set mage til. Heller ikke 
engang blandt de andre to min-
dre ørne – fiskeørnen og konge-
ørnen. Dem skal vi stadig holde 
godt øje med”. 
 
En ”mordsag” fra 2016 tegner et 
billede af, hvordan tiderne har 
ændret sig.  
Her udlovede Dansk Ornitolo-
gisk Forening en dusør på 
50.000 kroner for afgørende op-
lysninger, der førte til en dom-
fældelse af gerningsmanden bag 
drabet på en nordjysk kongeørn. 
 
I gamle dage var det omvendt. 
Her blev der udlovet dusør for 
at dræbe ørne, fortæller Kim 
Skelmose.  

https://www.dn.dk/nyheder/danske-havorne-saetter-rekord/
https://www.dn.dk/nyheder/danske-havorne-saetter-rekord/
https://www.dn.dk/nyheder/danske-havorne-saetter-rekord/


  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nationalt kompromis. 
Betegnelsen opstod omkring et forlig, som medfør-
te modifikation af Maastricht-traktaten for Dan-
mark i 1992. 
Ved afstemningen om det fælles indre marked i EF 
i 1986 blev der et flertal på godt 56%, men Maa-
strichttraktaten om udvidet integration faldt ved 
folkeafstemningen i 1992. 
Derefter indgik tilhænger– og modstanderpartier 
”et nationalt kompromis”, og det medførte, at 
traktaten ved en ny folkeafstemning i 1993 blev 
vedtaget. 

 

Bevingede  ORD 

 
 
 

MIN VINTERGÆK. 
 

Min vintergæk er blevet væk. 

Min krokus er forsvunden. 

Men jeg kan se en bellis le 

med læberødt på munden. 
 

Og jeg kan gå og plukke blå 

violer under gavlen 

og vandre hjem og bruge dem 

som knaphulspynt i navlen. 
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Et kompromis er kunsten at dele en kage, 
så alle tror, at de har fået det største styk-
ke. 

Winston Churchill. 
 
Et kompromis er kun retfærdigt, anvende-
ligt og varigt, når begge parter straks er 
utilfreds med det. 

Henry Kissinger. 
 
Et kompromis er en god paraply, men et 
dårligt tag. 

James Russell Lowell. 
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14/3 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

15/3 - 2022 kl. 14.00 
Læsekreds i konfirmand-
stuen 
 

16/3 - 2022 kl. 18.30 
Håndboldtræning,  damer  
 

16/3 - 2022 kl. 20.15 
Håndboldtræning Herrer  
 

17/3 - 2022 kl. 12.00 
Fællesspisning på Solhøj 
 

20/3 - 2022 kl. 10.30 
Gudstjeneste -  
3. søndag i fasten 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 


