
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

I næste uge, uge 33, 
deadline tirsdag, d. 9. 

kl. 19: 
 

Avisen bliver husstandsomdelt, 
så har du noget, der skal ud til 
hele sognet, er muligheden der 
NU! Deadline som nævnt: tir. d. 9. kl. 19.00. 

Velkommen til ny sæson! 
 
Denne avis fortæller om… 

 

• Fodbold i Andst 
U&I 

• Babysalmesang i 
konfirmandstuen 

• Husstandsomdeling 
af næste uges avis 

• Grillfest på Solhøj 
• Bæredygtigt fiskeri i 

Senegal 
• Jon Foremans fanta-

stiske stenskulptur 
 

God læsning! 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 14. aug. kl. 09.00 
9. søndag efter trinitatis. 
 
Søndag, d. 21. aug. kl. 10.30 
10. søndag efter trinitatis. 
 

Søndag, d. 28, aug. kl. 09.00 
11. søndag efter trinitatis. 
 

Søndag, d. 04. sept. kl. 19.00 
12. søndag efter trinitatis. 
 

Søndag, d. 11. sept. kl. 10.30 
Høst- og takkegudstjeneste 
 

Søndag, d. 18. sept. kl. 10.00 
14. søndag efter trinitatis. 
 

Søndag, d. 25. sept. kl. 09.00 
15. søndag efter trinitatis. 
 

 
UDFLUGT  
Andst kirke kl. 09.00 - 18.00 
 
 

 

Sogneudflugt  31. aug. 
kl. 9.00 -18.00 

Turen går til  
Billund, Brede og Bindeballe.  

 

Vi skal først i Lego-House og 
se på klodser.  
Dernæst nyder vi middagen i 
Bredehus og hører dernæst 
Heinrich fortælle om den 
spændende barok-kirke i Nø-
rup, hvor himlens port findes.  
 

Vi slutter med kaffe i Binde-
balle, hvor man også kan se 
museet. 
 

Turen er for alle, der har tid 
til at tage med og koster kr. 
100,- pr. person, der betales 
ved tilmelding.  
 

NB! 
Tilmelding på 40 41 82 06  
til Viggo Kaspersen … 

senest d. 24. aug.. 

 

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:  
Kim Jensen 75 58 86 34/21 84 00 83 
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 
 



Fodbold i Andst 

U&I. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Fodboldafdelingen i Andst 
U&I kan glæde sig over en 
stor medlemsfremgang, især 

i drengeafdelingen, hvor vi 
har tilmeldt to ekstra hold, 
for at alle spillere både kan 
træne og spille kampe.  

I foråret har vi for første gang i 
mange år haft et drengehold i 11-

mands fodbold, hvor holdet opnåe-
de en imponerende andenplads.  

Det fortsætter i efteråret som U 14-
hold i liga 5, og de får følgeskab af 

et nyt hold U 12-drenge C i 8-
mands rækken.  

Både U 8 og U 9 er klar til en 
spændende efterårssæson, men nu i 

U 9- og U 10-rækkerne, begge i 5-
mands fodbold.  

Sidste nye hold er fra børnehave-
klassen, som skal prøve kræfter i 3-

mands fodbold. 

 

Men vi savner nogle drenge fra den 
nye førsteklasse, årgang 2015.  

Her må der også være nogle fod-
boldglade spillere. Prøv at møde op 

til en af de første træninger i au-
gust. 

 
For pigernes vedkommende har vi 

et enkelt U 15-hold i 11-mands 
fodbold i liga 3, for alle Skodborgs 
piger fra årgang 2007 er taget på 

Efterskole, og derfor får vi ikke et 
8-mandshold. 

 
Det gør vi heller ikke i U 12-

rækken, hvor vi må "nøjes" med 5-
mands fodbold. Bare 1-2 spillere 
mere, så kunne vi have spillet 8-

mands, som er det rigtige for år-
gang 2010-2011.  

Ærgerligt, ærgerligt, ærgerligt.  

 Med 5 spillere i årgang 2012 var 

det heller ikke muligt at stille 
hold med  piger fra fjerde klasse, 
men nogle af dem tager så en 

tørn i U 12-rækken. 
 

Er der drenge og piger, der har 
lyst til at prøve fodbold, så mød 
op til træningen i august.  

Fodbold oplever en kæmpestor 

tilgang i øjeblikket, og det må 
også gerne ske i AUI, som for 
øvrigt var arrangør af sidste run-

de i 5-mands fodbold en tirsdag i 
juni, hvor 12-hold sluttede for-
årssæsonen af med en række flot-

te kampe. 

De blev overværet af så mange 
tilskuere, at vi var nødt til at tage 

parkeringspladsen ved Andst 

Kirke i brug til de mange biler. 
 

På billederne ser vi U 8-og U 9
-holdene med deres flotte guld-

medaljer.  

 

 

 

Se efterårets trænings-

tider for alle årgange i 

AUI’s annonce på bag-

siden. 



  

 

 

  

Vi bruger kendte salmer og 
sange, og primært første 
vers for at gøre det enkelt.  
 
Der vil også blive spillet 
lidt for baby.  
 
Vi lærer fagter og rim og 
bruger enkle rekvisitter for 
en varieret, men rolig ople-
velse. 
 
Med venlig hilsen  
Marita Bjorholm,  
kirkesanger i Andst 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Til August starter der et 
nyt hold babysalmesang 
op i Andst kirke.  
 
Babysalmesang er et tilbud 
til babyer i alderen fra ca. 
2-10 mdr. og deres foræl-
dre eller en anden voksen. 
 
Vi vil synge og danse og 
vugge salmernes stemnin-
ger ind i de små, som ople-
ver med alle sanserne.  
 
Det kræver hverken salme-
kendskab eller en god 
sangstemme at deltage.  
 

Babysalmesang i Andst kirke 

NB!   Når Andst Avisen i næste uge (33) bliver 

husstandsomdelt, følger kirkens efterårsfolder 
med. 
Her ser du hele efterårets program med spænden-
de foredrag, julekoncert m.m. HUSK ”X” i kalenderen. 

Tid og sted: 
Det starter op onsdag d. 
17/8 kl 9.00 og forløber 
over de næste fem onsda-
ge. Den sidste gang er der-
med d. 14/9. 
Det foregår i konfirmand-
stuen og varer ca. 30-40 
min, hvorefter der er kaffe 
og te på kanden samt lidt 
snack til de voksne. 
 
Tilmelding til Marita på 
mail: maritabjor-
holm@gmail.com eller te-
lefon: 42 22 06 31. 

mailto:maritabjorholm@gmail.com
mailto:maritabjorholm@gmail.com


 

 
  

 

Til dessert havde Jytte bagt pande-
kager, hvor vi fik is, marmelade 
og crunch til. 

 

Der var et par damer, Ingrid og 
Ulla, der frivilligt gik med på en 
lille spøg. De fik en snor rundt om 
maven, med en kuglepen i bag, 
der skulle listes ned i en vinflaske. 
Det klarede pigerne med glans, 
mens vi andre morede os. 

Det kunne herrerne selvfølgelig 
ikke lade sidde på sig, så Svend 
Erik og Ejnar meldte sig næsten 
frivilligt.  

De fik også snor rundt om livet 
med en snor ned foran, hvor der 
var bundet en kartoffel. De skulle 
så ramme en tændstikæske og 
bringe den i mål - igen til stor 
morskab for alle, og selvfølgelig 
var der præmier til alle.  

Vi siger tak for indsatsen. 

Det var helt igennem en festlig og 
fornøjelig aften, og så kunne alle 
gå på en velfortjent sommerferie. 

God sommer til alle. 

 

Af Else Dalsgaard Petersen. 

Igen var det dejligt at se et 
stort fremmøde. 

Der var dækket op ude på terras-
sen ved små borde, der var pyntet  
op med markblomster.  

Her nød vi en velkomstdrink, og 
bagefter var der ta’ selv bord med 
dejlig salatbord, som Inge Marie 
havde fremtryllet.  

John stod ved grillen, hvor der var 
lækre pølser og øl-marineret svi-
nekam ad libitum.  



  

 

 

 
    

 

 

 
  

 



  

 

 

 
 

get. 
Og nogle steder er det helt for-
budt at fiske. 
 
Der er dog stadig store problemer 
med illegale fiskere, der kommer 
udefra og ikke respekterer, at det 
er et fredet område.  
For at beskytte floden har de lo-
kale ansat 25 fuldt udstyrede vag-
ter, der patruljerer regelmæssigt, 
og de vil også snart bygge tårne, 
hvor de kan få et større overblik 
over området, og dermed få øje 
på og standse de illegale fiskere 
langt hurtigere.  
 
Den perfekte balance 
Beskyttelsen af floden har betydet 
meget for de lokale fiskere, men 
også andre af landsbyernes bebo-
ere nyder godt af, at naturen nu 
bliver bedre respekteret.  
 
Fokus for miljøbevarelse er 
nemlig ikke længere kun vand, 
men også landjord. De har også 
lavet en samfundsfond. 

fiskearter i floden, og den er igen 
fyldt med østers og andet 
liv, skriver miljømagasinet Mong-
abay. 
Succesen skyldes blandt andet, at 
de lokale er blevet dygtigere til at 
skabe balance mellem deres be-
hov for ressourcer og nødvendig-
heden i at beskytte naturen.  
Det er blevet forbudt at fiske med 
store nylonnet, fordi de støvsuger 
alt liv op fra floden og ødelægger 
flodbunden.  
I stedet bruger de fiskenet med 
naturlige materialer som bomuld, 
ligesom deres forfædre. Det er 
mere bæredygtigt, fordi bomulds 
fiskenet ikke kan fange kilovis af 
fisk og ikke forurener med mikro-
plast. 
Motorbåde er også blevet forbudt 
flere steder i det fredede område. 
Det er for at begrænse overfisk-
ning og for at undgå at forstyrre 
fiskearter under parring.  
De lokale fiskere sejler selv i pi-
rogerne, hvor de ikke kan overud-
nytte ressourcerne, fordi piroger-
ne er små og ikke kan bære me-

Lokale fiskere i 
Senegal puster 
liv i flod. 

 
Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

I et vestafrikansk land har 
otte fiskelandsbyer genop-
rettet og beskyttet deres 
livsvigtige flod og inspire-
ret til flere lignende miljø-
programmer landet over.  
 
”Svush”, ”svush” lyder det, når 
træåren rammer det stille mørke 
vand. I små piroger, der er bygget 
af udhulede træstammer, sejler 
indfødte jola-fiskere rundt i en 
flod.  
Floden bugter sig i et fredet områ-
de i regionen Casamance i det 
vestafrikanske land Senegal.  
I dag er den igen fyldt med fisk, 
men sådan har det ikke altid væ-
ret. 
For blot 20 år siden var al biodi-
versitet i floden næsten forsvun-
det på grund af overfiskeri, fæld-
ning af mangrovetræer og over-
høstning af østers. 
Da floden lå næsten livløs hen, 
begyndte flere og flere lokale un-
ge at søge væk fra landsbyen og 
mod storbyerne, fordi der ikke var 
noget at fiske og dermed intet ar-
bejde.  
Det gjorde det endnu sværere at 
vedligeholde området, med færre 
hænder til at standse illegale fi-
skere. 
Lokale fiskere i otte fiskelandsby-
er i Casamance begyndte at dis-
kutere, hvordan det var gået så 
galt, og de blev enige om nødven-
digheden i at gøre 
noget.  
De stiftede i 2006 
en fiskeforening, 
der skulle redde li-
vet i floden. 
 
Fisker ligesom de-
res forfædre 
Og indsatsen har 
gjort en tydelig for-
skel. I dag er der 
dobbelt så mange 

https://news.mongabay.com/2022/06/a-tales-of-successes-and-new-challenges-in-senegal-qa-with-icca-coordinator-salatou-sambou/
https://news.mongabay.com/2022/06/a-tales-of-successes-and-new-challenges-in-senegal-qa-with-icca-coordinator-salatou-sambou/


  

 

 

 
 

 

  

 

PETER OG PELLE OG POVL 

 

Peter og Pelle og Povl 

har gravet et hul med en skovl 

og hullet er større i meter 

end Povl og Palle og Peter. 

 

Pludselig kommer en ged 

og stanger dem alle derned. 

Ja, det er hvad jeg kan fortælle 

om Peter og Povl og Pelle. 
H
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Kvinderne må igen og igen lære at gøre manden nysgerrig efter det, han allerede ken-
der. 

Coco Chanel. 
 

Nysgerrighed er intet andet end forfængelighed. For det meste vil man blot vide for at 
kunne tale med om det. 

Blaise Pascal. 

 

PANDORAS ÆSKE. 
I græsk mytologi fortælles der om Pando-
ra, en med alle goder begavet kvinde, som 
Hefaistos havde skabt af jord og vand. 
Hun regnes for stammor til Jordens kvin-
der. Da Pandora blev gift, fik hun i med-
gift af guderne et stort kar med madvarer 
- senere fremstillet som en æske. 
Hun kunne ikke styre sin nysgerrighed, 
åbnede trods forbud låget - hvorpå der af 
æsken spredtes allehånde lidelser ud til 
plage for menneskeheden. 
Tilbage på bunden af æsken blev håbet 
liggende. 
Derfor har mennesker altid det tilbage, 
når alt andet glipper. 

 

Bevingede ord  



 

 

 
 

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 2323-4817 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

8/8 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

9/8 - 2022 kl. 20.00 
Opstart badminton tirs-
dagsmix 
 

10/8 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

14/8 - 2022 kl. 09.00 
Gudstjeneste - 9. s. e. Tri-
nitatis  
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

 
 
 

 

Piger 8.-9. klasse:   man. og ons. kl. 16.30 -17.45 

Piger 4.-6. klasse:   tir. eller ons. kl. 15.15 -16.15 

Drenge 5.-9. klasse:  man., tir. og tor. kl. 17.00 -    

                18.15 

Drenge 3.-4. klasse:  tir. og tor. kl. 17.00 -18.00 

Drenge 1.-2. klasse:  fre. kl. 16.00 -17.00 

Drenge/piger 0. klasse og yngre:  

               søndag kl. 9.00 -10.00 
 

Yderligere oplysninger på 40-41-42-57, Kurt B. F.  

ANDST AVISEN  
er altid klar til at hjælpe, 

hvis du skal have  
en annonce sat op. 


