
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Alle Helgen Søndag,  
søndagen, hvor vi i kirken mindes alle dem, der 
døde siden sidste Alle Helgen. 
 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Det blev en meget stemningsfuld gudstjeneste med dæm-
pet belysning og smukke billeder på den store skærm, der 
illustrerede gudstjenestens forskellige dele. 
 
Til slut læste Helle Torp følgende smukke digt af Iben Krogsdal: 
 

Af jord er du kommet, til jord skal du blive 
du bærer på himlen: din far og din mor 

din udgang skal vække din næste til live 
din indgang skal sætte et gådefuldt spor. 

 

Af jord er du kommet, til ord skal du blive 
erindring der folder sig ud i en favn 

af lyset du var skal de levende skrive 
fornyende sange der bærer dit navn. 

 

Af jord er du kommet, til spor skal du blive 
så fødes en baby, så bæres en tro 
et sted er de yderste fugle i live 

i alt hvad du var skal det evige gro. 
 

Og livet er livet imens det forsvinder 
det gløder i sorgen og fylder os helt 

med gråd over havet og ilt gennem minder 
med sol der står op i det liv vi har delt. 

 

Af jord er du kommet,  
til jord skal du blive 

af jord skal du dækkes, i jord får du fred 
af jord skal du vækkes forsigtigt til live 
og mærke dit hjerte. Det banker et sted. 

 
Charlotte Qurings billede af Jesus, der skær-
mer os fra at stirre ind i afgrunden og kaster 
velsignelsens lys mod os i stedet.   

Figuren hænger i monumentet for den ukendte 
soldats grav i Belem.   

 

 

DET LYKKEDES! 
 

Endnu en gang: TAK, for 
et godt resultat! 
Sidste søndag indsamlede 
vi til Dansk Flygtninge-
hjælp… 

9.389 kr. 
I alt 12.879.659 kr. 

Læs i denne avis om ... 
• Alle Helgen søn-

dag 
• Indsamlingsresul-

tat Dansk Flygt-
ningehjælp 

• Generalforsam-
ling på Solhøj 

• Giv et praj til Ve-
jen kommune 

• U 15-pigerne i 
Tønder 

• Badmintonpoka-
ler 

• Unge danske 
iværksættere 

• 6. verdensmål 
 
 

God læsning 



Generalforsam-
ling på Solhøj. 

 
Af Else Dalsgaard Petersen. 
 

Torsdag, d. 3. november var 
der generalforsamling  på 
Solhøj. 
 
Erik blev valgt til dirigent og ledte 
os sikkert gennem punkterne. 
 
Formanden, Inge Marie, gennem-
gik, hvad der var sket det sidste 1/2 
år 
Regnskabet blev gennemgået af 
vores kasserer Astrid, og der var 
ingen kommentarer. 
 
Der var ingen indkomne forslag, så 
det var hurtig overstået. 
 
På valg var Inger Nissen, der ikke 
ønskede genvalg.  
Jytte Kejlstrup ønskede genvalg og 
blev valgt ind. 
Inger blev valgt til suppleant , idet 
undertegnede blev valgt ind i be-
styrelsen. 
 
Valg af revisor og suppleant. Kir-
sten Fisker ønskede genvalg. Inge-
lise Winther ønskede ikke genvalg. 
I stedet blev Åge valgt til supple-
ant. 
Centerlederens beretning v/ Helle 
Bach. Der blev fortalt om, hvad 
der skete  på ældreområdet.  
Fra salen blev der spurgt til mikro-
fon og teleslynge, da det kniber at 
høre, når vi har besøg udefra af 
foredragsholdere m. m., men da 
det er en ret dyr løsning, må vi 
væbne os med tålmodighed, men 
Helle ville selvfølgelig gå videre 
med sagen. 
Ligeledes blev der spurgt om vi 
ikke kunne søge fonde, så vi havde 
råd til større udflugter, foredrags-
holdere og underholdning m.m. , 
og her ville Helle også være be-
hjælpelig. 
Bagefter var Solhøj vært med kaf-
fe, boller og lagkage, bagt af Jytte, 
og det var rigtig lækkert. 
 
Tak til de fremmødte og tak for 
god ro og orden. 

 

 

Jyttes flotte lag-
kage efter for-

mandens beret-
ning. 



Fælles fortovs-
indsats. 
 
Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 
 

I lokalrådet har vi en løben-
de kontakt med kommunen 
- bl.a. om infrastrukturen i 
Andst.  
 
Samtidig bliver vi kontaktet af ind-
byggere, som har oplevelser fra 
byen og ideer til forbedringer.  
 
Kommunen meddeler, at vi i Andst 
er langt nede på deres priorite-
ringsliste i forhold til udbedring af 
fortovene.  
 

Vi opfordrer derfor til, at vi 
Andstborgere i den kom-
mende tid sætter særligt fo-
kus på fortovene!!! 
Hvis du i din færden rundt i Andst 
møder fortovsfliser - som er til ge-
ne - så indberet det - med det sam-
me - via appen "giv et praj". 
 
Har du ikke appen kan du via ne-
denstående link indberette fortovs-
udfordringen via kommunens 
hjemmeside. (Her kan du også 
hente appen). 
https://vejen.dk/borger/transport-
rejser-og-trafik/drift-og-
vedligehold/giv-os-et-praj/ 
 
Vi håber, at vi med en fælles ind-
sats, kan gøre opmærksom på vo-
res behov og håbe på, at vi rykker 
lidt højere op på listen. 
 

Tak for din indsats! 

 

Sidste kamp i Tønder. 
Af Kurt B. Frederiksen. 

U 15-pigerne på liga 2-holdet fra Andst/Skodborg har afsluttet sæso-
nens turneringskampe med udekamp i Tønder, som i de seneste kampe 

havde vundet med nogle flotte sejre.  

God hjulpet af medvinden havde hjemmeholdet en mindre overvægt i 
spillet, men der var sjældent fare på færde foran Julies mål. Men plud-
selig som lyn fra en klar himmel mente dommeren, at en af vores spil-

lere havde begået et straffespark, og det var han nok ene om at kunne 
se. Det blev omsat i mål.  

Men de "grønne" har en vindermentalitet, og det gode spil, som er vist 
i de sidste mange kampe, var også i højsædet i de sidste 35 minutter, 

og det var særdeles meget utur, at vi ikke fik sendt bolden i mål.  

Allerede i det første minut af 2. halvleg sendte Storm en dyb stikning 

til Katrine, som blev tacklet i sidste øjeblik. Midtbanespillet kørte fint, 
og forsvaret med en meget stærkt spillende Louise i spidsen havde styr 
på de sønderjyske angribere indtil 2 minutter før tid, hvor Tønder sco-

rede til 2-0.  

Falk overtog målmandstrøjen i 2. halvleg, da Julie godt ville prøve at 
spille i marken, og det klarede hun fint med gode indgreb i feltet og 
gode vejledninger, hvis forsvarsspillerne var presset. 

Holdet fortsætter nu den udendørs træning hver mandag på kunstgræs-
banen i Vejen, og så står den ellers på 6 kampe i vinterturneringen. 
 

https://vejen.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/drift-og-vedligehold/giv-os-et-praj/
https://vejen.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/drift-og-vedligehold/giv-os-et-praj/
https://vejen.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/drift-og-vedligehold/giv-os-et-praj/


Badminton 
træfstævne. 

Af Susanne Pedersen. 

Til lykke til pokalvinderne, 
og tak for at huske at støtte 

under kampene. 

 



FLERE UNGE BLIVER I-
VÆRKSÆTTERE: ”DE ER 
DRIVKRAFTEN TIL AT SKA
-BE NYE ARBEJDSPLAD-

SER OG INNOVATION”. 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 

Der er flere og flere, der bliver 
iværksættere i Danmark, og de 

seneste ti år er der kommet flere 
unge iværksættere end nogensin-

de før. Det skaber nye arbejds-

pladser og er godt for den grøn-
ne omstilling, lyder det fra 

Vækstfonden.  

Iværksætteri har været et politisk 
ønske i over ti år, det er endda 
kommet på skole-
skemaet i flere sko-
ler, og iværksætter-
programmet Løvens 
Hule er løbet over 
tv-skærmen siden 
2015. Der er kom-
met flere iværksæt-
tere i Danmark, og 
ifølge Ditte Rude 
Moncur, som er Se-
nior Vice President 
for digitalisering og 
Vækstfonden, kan 
de mange rollemo-
deller være med til, 
at flere unge men-
nesker kaster sig ud 
i iværksætteri. 
 
I 2010 var 16 pro-
cent af iværksætter-
ne unge mellem 18 
og 29 år, og i 2020 
er det vokset til 21 
procent, fremgår det 
af en analyse fra 
Danmarks Statistik. 
 
”De nye generationer oplever, at 
det er blevet mere legitimt at være 
iværksætter,” siger Ditte Rude 
Moncur. 
 
Førhen var iværksætteri forbundet 
med usikkerhed, men nu overskyg-
ges trygheden af muligheden for at 
skubbe verden i en bedre retning 
og friheden ved at have sin egen 
virksomhed, forklarer hun. 

 HVER FJERDE ER KVINDE 

Igennem de seneste ti år er ande-
len af kvinder, der starter sin egen 
virksomhed, stagneret på omkring 
25 procent, og det er der flere for-
klaringer på.  

”Historisk har mange kvinder ik-
ke følt, at de har haft de nødven-
dige kompetencer, og intet kunne 
være mere forkert. Faktisk har 
mange kvinder bedre uddannelser 
og forudsætninger for at lykkes,” 
siger hun. 
 
En anden årsag er barselsregler, 
hvor det kan være vanskeligt for 
kvinder at få støtte til at holde 
gang i deres virksomhed, forkla-

rer hun, og peger på et sidste 
punkt, nemlig kønsbias i bran-
chen. ”Vi har været vant til, at 
succesfulde iværksættere er 
mænd,” siger hun. 
 
Større diversitet i iværksætteriet 
er noget de arbejder for i Vækst-
fonden, da undersøgelser viser, at 
teams med både kvinder og mænd 
giver bedre resultater. 
 
Men der er de seneste år også sket 

en betydelig modning i branchen, 
hvor flere organisationer hjælper 
iværksættere med at skabe et 
godt team, forklarer Ditte Rude 
Moncur, og håber på, at der vil 
komme flere kvinder i iværksæt-
teri. 

 
GRØN FREMTID 

Stigningen af iværksættere de 

seneste ti år afspejles også i den 
grønne omstilling, for selvom vi 
står i mere usikre tider i disse år, 

stiger mængden af kapital til den 
grønne omstilling fortsat. ”Der er 
flere dygtige iværksættere, der 

introducerer nye grønne løsnin-

ger, og driver vigtige agendaer, 
og der er kommet en større for-
ståelse for, at grøn forretning og-

så er god forretning,” siger hun. 
 
”Vores appel er; kom i gang så 

tidligt som muligt. Du lykkedes 
ikke nødvendigvis første gang, 
men måske fjerde gang, og du 

lærer noget, af alle de fejl du la-
ver”. 



Verdensmål 6: 

Rent vand og sanitet - 

Sikre at alle har adgang til 
vand og sanitet, og dette 
forvaltes bæredygtigt. 
 

Da giraffen var konge 

Fra Tanzania. 
 
En dag var der mangel på 

vand i landsbyen. Alle kil-
der var løbet  tør, og der 
faldt ingen regn.  

Dette var så stort et problem, at 
kong Giraf indkaldte alle dyrene i 

landsbyen til et møde, så  de 
kunne diskutere, hvordan de 
kunne få vand.  

De blev enige  om at grave en 

dyb brønd, som ville give vand 
nok til alle.  

Men  Haren var imod idéen. 
Han gad ikke grave.   

Næste dag kom alle dyrene og 
gravede brønden.  

Haren hjalp  ikke til; i stedet lo 

han ad de andre dyr, mens de 
gravede.   

Dyrene behøvede heldigvis 
ikke at grave dybt, før de nåe-

de  godt, rent vand.  

Kong Giraf forbød imidlertid 
Haren at bruge  brøndvandet.   

Da Haren ikke kunne få vand, 
besluttede han at narre de an-

dre  dyr.  

Han gik til Elefanten, der var 
på vagt for at beskytte brøn-
den,  og sagde:  ”Jeg har lidt 

honning, som er meget sødt. 
Vil du gerne smage  den?”  
Det ville Elefanten gerne. Da 

den først havde smagt honnin-
gen,  bad den om mere.    

Haren sagde: ”Jeg vil give dig 
mere, kære ven, men først skal  

jeg binde dine ben. Du vil ny-

 de honningen endnu mere på den  

måde.”  Elefanten lod sig villigt 
binde, men da Haren havde bun-
det den  sidste knude, sprang han 

ned i brønden. Han drak en masse  
vand og svømmede lidt rundt, før 
han kravlede op af brønden  og 
løb grinende væk.   

Kong Giraf blev meget vred over, 

at Haren havde narret Elefanten.   

Den næste dag gjorde han derfor 
Antilopen til brøndbeskytter,  
men Haren narrede også ham.  

Kongen fik alle dyrene i  landsby-

en til på skift at våge over brøn-
den, men Haren narrede  hver og 

én af dem. Kong Girafs vrede 

voksede til raseri.   

Endelig en dag blev det Skild-
paddens pligt at beskytte brøn-
den.  Han kravlede ned i brøn-

den. Der flød han rundt i vandet  
og ventede på, at Haren skulle 
komme.  

Til sidst kom Haren og  så, at der 
ikke var nogen brøndvagt.  Men 

nede i brønden ventede Skildpad-
den på ham. Skildpadden  fange-
de Haren og førte ham til kong 

Giraf, som straffede  ham.   

Lige siden har dyrene levet i fred 
og nydt deres rene, friske  brønd-
vand.   



  

 

 

 
 

 

  

LILLE GRÅ MAND 

 

Lille grå mand 

gik en tur i det blå. 

Lille grå mand 

blev så træt af at gå, 

blev budt ind i en stue 

af en lille sort frue 

og fik brændevin og snus 

og en masse kys og knus. 

 

Lille grå mand 

blev en glad lille mand. 

Lille glad mand 

har nu guldring, og han 

kalder lille sorte frue 

for en lille hvid due 

og har fjorten runde små 

røde børn med træsko på! 
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Den første kærlighed er som den første 
sne: man ser tydeligt sporene. 

Suzanne Doucet. 
 

Man siger, at kærligheden ingen græn-
se kender. Men grænserne er netop det 
interessante. 

Jean-Luc Godard. 
 

Kærligheden dør aldrig af sult, men vel 
af overmætning. 

Ninon de Lenclos. 

 

 

PRAKTISK GRIS. 
 

”Altmuligmand”. 
 
Efter den praktiske gris i Walt Disneys 
fortællinger om Den store stygge Ulv og 
de tre små grise. 
I dansk almindeligt i begyndelsen af 
1980’erne. 
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14/11 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

16/11 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

17/11 - 2022 kl. 14.00 
Musik og quiz ved Steen 
Nielsen på Solhøj 
 

20/11 - 2022 kl. 19.00 
Aften-Gudstjeneste - S. s. 
i kirkeåret  
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