
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

”- men a vil bare 

saj tak!” 
 

Præstens spalte v. Helle Torp. 
 

Det var Christian Mejdals af-
skedshilsen til folketinget, som 
han var formand for i en årræk-
ke. 
” Nu skulle jeg jo egentlig i hen-
hold til Folketingets forretnings-
ordens paragraf 30 have grebet 

ind, men jeg vil bare sige tak.” 
Og så bukkede han for det ap-
plauderende folketing, som i re-

spekt havde rejst sig for at hilse 
af med den vellidte formand med 
den jyske stemmeføring. 

 

Solcellepark i Andst 
 

Af Rikke Ulbrandt Henriksen, 

formand for Lokalrådet. 
 

Stor interesse for Better 
Energys møde om solcelle-
park i Andst. 
 

Godt 150 fremmødte lyttede inten-
sivt til Better Energys oplæg i for-
samlingshuset – onsdag aften. Bå-
de Tv Syd, JV, borgmesteren og 
lokale politikere var mødt op. Pro-
jektet er i modningsfasen, og der er 
ikke sendt en projektansøgning 
endnu – ikke før der har været en 
god dialog med lokalbefolkningen 
om projektet.  

Fortsætter side 2. 

 

 

 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 2. okt. kl. 10.30 
16. s. e. Trinitatis 
 

Søndag, d. 9. okt. kl. 10.00 
17. s. e. Trinitatis 
 

Søndag, d. 16. okt. kl. 09.00 
18. s. e. Trinitatis 
 

Søndag, d. 23. okt. kl. 19.00 
19. s. e. Trinitatis 

 

Søndag, d. 30. okt. kl. 09.00 
20. s. e. Trinitatis 

 

Søndag, d. 6. nov. kl. 16.00 
ALLE HELGENS DAG 
 

ANDET KIRKELIV: 
 

Torsdag, d. 6. okt. kl. 19.00 
KREA-CAFÉ i konfirmandstuen 
 

Tirsdag, d. 11. okt. kl. 14.00 
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:  
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 Jakobsson, 28 81 13 15 
 

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

Iben Maria Zeuthen 
12.10.kl. 19.00  

”Gud og hvermand” 
i Andst kirke 

 
Iben Maria er journalist og 
radiovært og har på 24syv ar-
bejdet med at åbne samtalen 
om Gud. 
I dette foredrag fortæller hun 
om, hvordan det arbejde har 
sat tanker i gang. Både tanker 
omkring livet og døden og op-
gaven omkring at formidle no-
get af det for mange mest inti-
me, men også tanker om hen-
des egen opfattelse af det store 
spørgsmål: 
 

Findes der en Gud? 

En ny avis til dig, hvor 
du kan læse om: 
• ”men a vil bare saj 

tak!” 
• Solcellepark i 

Andst. 
• Ny vandpost i 

Sierra Leone 
• Flotte badminton-

resultater 
• Fodboldresultater 
• Nyordnet Andst 

anlæg 
• Historie fra de 17 

Verdensmål. 
 

God læsning. 



Det er en selvfølge for nogle og 
et udtryk for ordentlighed at sige 
tak, mens det for andre er en uri-
melig overanstrengelse. Bitter-
hed og skuffelse kan nemt lægge 
en dæmper på enhver form for 
glæde og gøre det umuligt at væ-
re taknemmelig.  
En ældre kvinde sagde en dag til 
mig: ”Jeg orker ikke at høre på, 
at livet handler om, hvordan 
man tager det, og ikke om hvor-
dan man har det. 
Jeg kan jo ikke lægge mine 
smerter og mit sortsyn fra mig, 
og bare sige, jeg har det godt”. 
 

Og det er rigtigt for nogle. Lige 
så rigtigt er det, når andre væl-
ger, at det er en livsindstilling at 
sige tak og se det positive, sådan 
som det var for en ældre dame. 
Den spinkle 92-årige nydelige 
dame er oppe og stilfuldt på-
klædt hver morgen kl 8. Hendes 
hår sidder perfekt i en lidt gam-
meldags touperet frisure, og an-
sigtet er sminket til perfektion, 
selvom hun næsten er blind. 
 

Denne dag skal hun flytte på 
plejecenter. Hendes ægtefælle 
gennem 70 år er død, og på 
grund af hendes dårlige syn er 
flytningen blevet en nødvendig-
hed. 
Hun har siddet nogle timer i for-
hallen til plejecenteret og ventet 
på, at hendes stue blev klar til 
hende.  
Hun smiler taknemmeligt, da en 
hjælper fortæller hende, at hen-
des nye hjem nu er færdigt ind-
rettet.  
Hjælperen forsøger på vejen at 
beskrive hendes nye hjem, som 
unægteligt er meget småt i for-
hold til hendes tidligere hus, og 
nævner også det beskedne vin-
due, som herefter vil være hen-
des øje ud mod verden udenfor. 
 

“Jeg elsker det,” konstaterede 
hun med samme hjertelige enga-
gement som en 8-årig, der får 
foræret et nyt stykke legetøj fra 
ønskesedlen. 
Hjælperen tøvede lidt: "Jo, men 
du har jo slet ikke set værelset 
endnu, vent til du ser det". 
"Det har intet med sagen at  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Better Energy har p.t. projekter i 
39 kommuner og har bygget 26 
anlæg.  
Ønsket om at placere et solcelle-
anlæg i Andst skyldes, at Andst 
ligger i et knudepunkt for den 

elektriske infrastruktur.   
Efter en times oplæg var der pau-
se hvor de fremmødte kunne få 
tanket op og snakket lidt med 
hinanden og stille spørgsmål til 
projektet. Derefter blev der i en 
fredelig atmosfære stille både 
opklarende og kritiske spørgsmål 
til Better Energy. Lokalbefolk-
ningen havde flere ønsker og ide-
er til udvikling og forbedring af 
Andst i sammenhæng med et sol-
cellepark-projekt; en tunnel un-
der Koldingvej for at forbinde 
Stationen med Store Andst, til-
skud til købmandsbutik og fælles 
varmeforsyningsløsning. Better 
Energy var ikke afvisende over 
for noget. Der vil, fra projektet, 
være 10 mio. til en grøn pulje-
font – midler som skal bruges på 
grønne tiltag i det umiddelbare 
nærområde – og midler som 
kommunen skal forvalte. Er der 
ikke grønne tiltag og projekter 
nærområdet kan kommunen væl-
ge at bruge midlerne andre ste-
der. Better Energy inviterede lo-
kalrådet til en fremtidig dialog – 
gerne med flere involverede. Vi 
mødes i lokalrådet igen – den 
4/10. Her vil vi få vendt stort og 
småt fra mødet, blive skarpere på 
vores rolle i denne proces og der-

efter kontakte Better Energy.   

gøre", svarede hun. “Man kan 
udmærket beslutte sig for at 
glæde sig og være tilfreds på 
forhånd. Om jeg kan lide, hvad 
jeg ser, afhænger ikke af, om 
jeg elsker møblerne eller værel-
set eller indretningen. Det hand-
ler om, hvordan jeg indretter mit 
sind. 
Jeg har besluttet mig for, at jeg 
vil elske mit liv, som det er. Det 
er en beslutning, jeg træffer 
hver morgen, når jeg vågner. 
Jeg har et valg: Jeg kan vælge at 
blive i sengen med tanke på de 
genvordigheder min krop byder 
mig, at jeg ikke kan se og ikke 
arbejde med mine hænder, eller 
jeg kan stå op og glæde mig 
over, hvad jeg stadig kan og har 
mulighed for at gøre. 
Hver dag er en gave, og så læn-
ge jeg slår mine øjne op om 
morgenen, så vælger jeg at læg-
ge mit fokus på denne nye dag 
og de gode minder, jeg har sam-
let gennem livet… og som jeg 
nu kan hente frem og bruge.” 
 

Om man er taknemmelig eller 
ikke rigtig kan indrette sindet på 
at takke i flæng, så gælder orde-
ne fra L. S. Andersens moderne 
høstsalme forhåbentlig for os 
alle: Når Gud vil lyse om os 
velsignelse og fred, skal vinter-
hjerter leve i hans hænder! 

Better Energy - fortsat. 
 

Første skridt er taget – for der har 
allerede været en dialog med de 
nærmeste naboer. Det blev under-
streget, at alle som har lyst til et 
møde med Better Energy - kan få 
det. 
Området som Better Energy på-
tænker at opkøbe, er dynamisk – 
men skal dog være i tråd med de 
retningslinjer, der er beskrevet i 
Solcelle-drejebogen.  
500 hektar er det areal som påtæn-
kes involveret i projektet. Heraf 
bliver de 100 hektar friholdt til 
rekreative områder.  
Solcelleparken kommer hovedsa-
geligt til at ligge i Vejen Kommu-
ne – resten i Kolding Kommune. 
Ca. 250 hektar i Vejen Kommune 
bliver solcelleområde.  



Så kan der 
pumpes rent 
drikkevand op 
i Upper Mende 
Corner i Sierra 
Leone. 
 
Rent vand til 287 perso-
ner  
 
18. september blev en brønd i 
Upper Mende Corner i Sierra 
Leone overdraget, og de lokale 
har nu nem og sikker adgang til 

rent drikkevand  
 

Tusind tak til sponsoren, 
Andst Sogn, som har spon-
soreret denne og to andre 

brønde  
 
Også en stor tak til vores gode 
samarbejdspartner Ecowater And 
Sanitation Solutions Sierra Leone 

Limited  
 

Menighedsrådet siger tak til 

Efterskolen, AUI, Spejderne 
og konfirmanderne + de, 
der var mødt op for at del-
tage og sponsorere. 
”Et dejligt resultat”. 

 

https://www.facebook.com/Andst-Sogn-537240539722596/?__cft__%5b0%5d=AZX6c0iKwNMIMDaLIr-InA_VAvwEtW6RajniqE0LbP_TJFbdN04JIe4WWHrvsHmVvNjOlOhqmu8JqUiuDHF8uR49UItSvN3B1Ss5FYpCB-qX_KvYRrCuR9h6LLP1NmVYh2JUbMCNgXr-BTbqOE2BRD776qzQwBJkSp2qU8Ah5r9SNpDEND0_7qfE8BNHtF7
https://www.facebook.com/groups/332126618707051/user/100083478811528/?__cft__%5b0%5d=AZX6c0iKwNMIMDaLIr-InA_VAvwEtW6RajniqE0LbP_TJFbdN04JIe4WWHrvsHmVvNjOlOhqmu8JqUiuDHF8uR49UItSvN3B1Ss5FYpCB-qX_KvYRrCuR9h6LLP1NmVYh2JUbMCNgXr-BTbqOE2BRD776qzQwBJkSp2qU8Ah5r9SNp
https://www.facebook.com/groups/332126618707051/user/100083478811528/?__cft__%5b0%5d=AZX6c0iKwNMIMDaLIr-InA_VAvwEtW6RajniqE0LbP_TJFbdN04JIe4WWHrvsHmVvNjOlOhqmu8JqUiuDHF8uR49UItSvN3B1Ss5FYpCB-qX_KvYRrCuR9h6LLP1NmVYh2JUbMCNgXr-BTbqOE2BRD776qzQwBJkSp2qU8Ah5r9SNp
https://www.facebook.com/groups/332126618707051/user/100083478811528/?__cft__%5b0%5d=AZX6c0iKwNMIMDaLIr-InA_VAvwEtW6RajniqE0LbP_TJFbdN04JIe4WWHrvsHmVvNjOlOhqmu8JqUiuDHF8uR49UItSvN3B1Ss5FYpCB-qX_KvYRrCuR9h6LLP1NmVYh2JUbMCNgXr-BTbqOE2BRD776qzQwBJkSp2qU8Ah5r9SNp


Badmintonme-
stre fra Andst. 
Af Susanne Pedersen. 

I weekenden spillede Julia 
og Bertram til stort bad-

mintonstævne i Herning. 
 

Mange kampe blev det til, og de 

gjorde det virkelig godt, hvilket 
resultaterne også viser. 
 

Guld i Mixdouble, Damedouble, 
Herredouble og Damesingle. 
 

 

 
 
 

 

Ialt 5 medaljer 
kunne de 2 ta-
ge med hjem 

om halsen. 
 
Stort tillykke 
ikke mindst 
med jeres træ-

ningsindsats. 

 
 

Flot 

ind-

sats! 



Flot comeback 
af U 14-
drengene 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 14-holdene fra Andst og 
Brørup giver altid hinanden 
nogle drabelige kampe, 
hvor det hele først er af-
gjort, når dommerens fløjte 
har lydt for sidste gang.  
 
Således også i denne uges hjem-
mekamp, hvor de "grønne" igen 
var langsomme startere og kom 
bagud 2-0.  
Kort før  pausen reducerede Niclas 
til 2-1 på et hovedstød efter hjørne-
spark, og så var kampen helt åben.  
 
I de sidste 35 minutter bølgede 
kampen frem og tilbage med store 
chancer i begge ender af banen, 
men det blev Andst, der trak det 
længste strå, da Tobias udlignede 
til slutresultatet 2-2 til de mange 

 

tilskueres store jubel.  
 
Andst-holdet mangler nu to ude-
kampe mod Rødding og Vejen og 
en hjemmekamp mod Kolding 
Boldklub 1, inden den udendørs 

turnering er slut efter en meget 
spændende sæson, hvor vi for 
første gang har spillet 11-mands 
fodbold. 
 

 
 

Nederlag i 
Bryrup. 
Af Kurt B. Frederiksen. 

Den første af syv kampe her i 
efteråret efter ombrydningen 

gav nederlag til U 15-pigerne 
fra Andst/Skodborg, idet 
Bryrup vandt kampen med 2-

0. Begge hold havde vundet 
deres puljer i liga 3, så der 
var debut i liga 2. Hjemme-

holdet startede som lyn og 
torden, og allerede efter få 
minutters spil ramte en tilfæl-
dig bold armen på en AUI-

forsvarsspiller. Straffespark, 
som Julie i målet var meget 
tæt på at klare.  

AUI/SIF fik nu mere greb om spillet, men Bryrups midtstopper og de øvrige forsvarere var påpasselige trods 
flere gode forsøg. Men chancerne var der, så det var en spand koldt vand i hovedet, da Bryrup kom på 2-0 på 
et langskud. Det satte lige en dæmper på "de grønne", men halvlegen sluttede med et overtag i spillet.  
Det fortsatte i 2. halvleg, hvor alt spillet foregik på hjemmeholdets banehalvdel. Louise og Kayal havde et 
godt tag i Bryrups to frontløbere, så vi fik rigtig gang i midtbanespillet. 

Fortsætter side 6. 



Forrygende 
målrig U 9-

kamp 
Af Kurt B. Frederiksen 

U 9-drengene benyttede den 

lange ombrydningspause til 
en træningskamp mod na-
boerne i Gesten, og det blev 
en forrygende kamp med 
hele 16 mål.  

Det var første gang, at de to hold 

skulle prøve at spille en kamp på 2 
x 25 minutter (normalt spiller vi to 
kampe på hver 2 x 15 minutter), og 

det skulle spillerne lige vænne sig 
til.  

Andst fik en god start, kom foran 1
-0, men hjemmeholdet svarede 

igen med fire hurtige mål.  

 

 
Det slog dog ikke de "grønne" ud, 

reducering til 3-4, og de første 25 
minutter sluttede 3-6.  

Silas overtog nu målmandstrøjen, 
Marius kom i marken, scorede 

ligesom Malte og Felix to gang, 
og da Gesten også fik lavet selv-
mål efter et hjørnespark var stil-
lingen pludselig 7-7.  

Magnus, der var her, der og alle-

vegne, var meget tæt på at score, 
og Emil og Johan havde også go-
de forsøg. Kampen bølgede frem 

og tilbage, og bedst som vi regne-
de med en uafgjort kamp, scorede 
Gesten til 8-7 og i dommerens 

tillægstid til slutresultatet 9-7, 
direkte på frispark.  

En herlig, herlig kamp som dom-
meren afsluttede med disse ord: 

"Tak for kampen, drenge, det var 
godt spillet, og alle kan være gla-
de. Gesten vandt første halvleg, 

og Andst vandt anden halvleg. 
Bedre kan det ikke være." 

 
U 14-drengene, som spiller 11-
mands fodbold, kom igen på 

sejrskurs i udekampen mod 
bundholdet fra Kolding B 1, som 
blev slået med 3-0 i en lidt rodet 
kamp.  

Andst-målene blev scoret af To-

bias, Felix og Mikkel Ø.  

Fortsat fra side 5 - NEDERLAG TIL 

BRYRUP. 

Her ydede Lærke som sædvan-
ligt en kæmpe indsats. Men alt 

prellede af på keeperen trods 
gode frispark fra Storm, lang-
skud fra Line, Falk, Mia og 

Celina og et par friløbere til 
Cilja.  

Julie rørte kun bolden fire gan-
ge i de sidste 35 minutter, og 
det siger alt om AUI/SIFs over-
tag i den velspillede halvleg. 



 

 

 

Af Helene Kjær Klyhn. 

Som en del af Bor-
gerforeningens vedli-
geholdelse af anlæg-

get fik vi i fredags 
beskåret buskadset 
inden for hegnet 
rundt om søen.  

Så nu er der igen fint 
udsyn til søen og de 

søde ænder, der nyder 
tilværelsen i denne 
skønne oase  

 

 

 

 
  

 



De 17 Verdenmål. 

Verdensmål 1:  
Afskaf fattigdom i Verden. 
 

De 2 naboer. 
Eventyr fra Etiopien. 

 
Der var to fattige naboer. De havde 
et æsel og delte det mellem sig. Så 

blev én af mændene rig, mens den 
anden forblev så fattig som nogen-
sinde. 

Den rige sagde: ”Lad os slagte æs-
let og hver især tage vores del”. 
Den fattige sagde: ”Hvorfor? En-

ten giver du mig penge og tager 
hele æslet, eller lad os fortsætte 
med at dele det i live, som vi gør 

nu.” 
Den rige mand sagde: ”Nej, jeg vil 
slagte æslet og give min andel til 

mine hunde. Jeg har brug for kødet 
til mine hunde.” 
 

Så gik de sammen til landsbydom-
meren, hvis dom skal accepteres af  
alle i landsbyen. 

Den rige mand sagde: ”Vi har dette 
æsel, og jeg vil have min halvdel. 
Lad os dele det.” 

Til det sagde dommeren: ”Ja, slagt 
det bare og tag din andel, som du 
vil.” 

 
Så æslet blev dræbt, den rige mand 
gav halvdelen til sine hunde, og 
den fattige kunne ikke gøre andet 

end at se, at hans del af æslet også 
blev slagtet. 
 

 Et par dage efter tog den rige 

mand al sin ejendom ud af sit hus 
og sagde: ”Jeg vil brænde mit 
hus.” 

”Hvorfor”? spurgte den fattige 
mand. ”Mit hus ligger ved siden 
af dit, og det vil også blive 
brændt.” 

Uenige gik den fattige og den rige 
mand atter til dommeren, der sag-
de til den fattige mand: 

”Du kan ikke stoppe ham. Det er 
hans hus.” 
Så den rige mand brændte sit hus, 

og den fattige mands hus brændte 
med. 
 

Den fattige mand spurgte så dom-
meren: ”Hvorfor skal han ikke 
betale mig for at have brændt mit 

hus?” 
”Nej, han prøvede ikke at brænde 
dit. Han brændte kun sit eget. Så 

han behøver ikke at betale dig.” 
 
Derefter måtte den fattige mand 

bo i skyggen af et træ. Han pløje-
de jorden, hvor hans hus havde 
stået og såede kikærter.  

 
Kikærterne 
voksede, og 

mens de var 
grønne og læk-
re, spiste den 

rige mands fire 
voksne børn 
den fattiges 
kikærter. 

Så gik den fat-
tige mand til 
den rige mand 

og sagde: 
”Dine børn har 
spist mine kik-

ærter, og jeg 
vil have mine 
kikærter tilba-

ge.” 
Den rige mand 
sagde: ”Jeg 

skal nok give 
dig nogle pen-
ge for de kik-

ærter”. 

”Nej, jeg vil have mine kikær-

ter”. 
 
De gik endnu engang til domme-

ren, og denne dømte: ”Hvis han 
vil have kikærterne, skal han ha-
ve dem.” 
”Ja,” svarede den fattige mand, 

”jeg vil rive dine børns maver op 
og på den måde få mine kikærter 
tilbage.” 

Det fik den rige mand til at gå til 
landsbyens ældste, bange for at 
hans børn ville blive dræbt.  

De ældste diskuterede længe, for 
de ønskede at stifte fred mellem 
de to mænd.  

Endelig sagde dommeren: ”Hvis 
du ikke vil have, at han dræber 
dine børn, skal du give ham halv-

delen af din ejendom”. 
 
Så måtte den rige mand give den 

fattige mand halvdelen af sit 
kvæg, sine får og sine geder, og 
da de nu begge ejede lige meget, 

levede de lykkeligt i fred til deres 
dages ende. 



  

 

 

 
 

 

  

Jeg sidder i min gynge. 
 

Jeg sidder i min gynge 

og vipper med min storetå 

og hører blæsten synge 

den høje himmel blå. 

 

Den følger børn fra skole. 

Den vifter med mit birketræ 

og løfter i min kjole, 

så den kan se mit knæ. 

 

Jeg ber den at la være 

og hvisker at den ikke må. 

Men kvindedyd og ære 

det blæser blæsten på. 

 

For den vil ikke standse, 

men kysser mig på mund og hals 

og siger vi skal danse 

en vild skærsommervals. 

 

Så hvirvler vi som blade 

med sol og sang og skørtesus. 

Vi danser hø i lade. 

Vi danser korn i hus. 
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For mange mennesker er dyd mere at for-
tryde fejl end at undgå dem. 

Georg Christoph Lichtenberg. 
 

Dyd er fornuft, der er blevet til energi. 
Friedrich Schlegel. 

 
Muligheden for umoral adskiller menneske-
ne fra dyrene. 

Heywood Brown. 

 

Ovenover sky-
erne er himlen 
altid blå. 

 
Fra Holger Drach-

manns digt: 

”Du retter tit dit 

øjepar” i 

Ranker og Roser. 

 

Bevingede ord 
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26/9 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

28/9 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

1/10 - 2022 kl. 10.00 
Badmintontræf - unge 
Badmintonbane 
 

2/10 - 2022 kl. 09.30 
Badmintontræf fra 16 år 
 
2/10 - 2022 kl. 10.30 
Gudstjeneste - 16. s. e. 
Trinitatis  

 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Banko i Gamst 

Ons. d. 5. oktober kl. 19.30. 

Ny sæson med de sædvanlige gode gevinster. 

Vel mødt.    Gamst Forsamlingshus . 


