
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Ladestandere 
ved Andst-
hallen (ABC) 
Af Niels Therkildsen, byrådsmed-

lem. 

Ved Andst-hallen opstilles der 2 
AC-ladeudtag ( normalladere). La-
destanderne opstilles af EWII og 
skal ifølge lovgivningen opsættes 
inden 2025. Forventningen er dog, 
at ladestanderne opsættes i 2023. 
I henhold til Vejen Kommunes 

”Strategi for offentlige ladestande-
re” har kommunen udbudt 71 par-
keringsområder til forsyning med 

ladestandere.                         Side 2 

 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

JULEAFTEN 
Kl. 13.30 og kl. 15.00 
 

Søndag, d. 25. dec. kl. 10.00 
Første juledag 
 

Mandag, d. 26. dec. kl. 19.00 
Anden juledag. 
 

Søndag, d. 1. jan. kl. 16.00 
Nytårsdag 
 

Søndag, d. 8. jan. kl. 10.30 
1. søndag efter Hellig 3-konger 
 

Søndag, d. 15. jan. kl. 10.30 
NYTÅRSPARADE 
 

ANDET KIRKELIV: 
 

 

Tirsdag, d. 10. jan. kl. 14.00 
LÆSEKREDSEN starter 
Vi læser TABITA. 
 

 
 

 

Onsdag, d. 18. jan. kl. 19.00 
 
 

Skuespiller Hans Rønne: 
Det begynder at blive koldt 
om fødderne 

 
Et nærværende, muntert og in-
tenst drama, hvor vi oplever tre 
afdøde personer gennem hovedka-
rakterens skildring af og tanker 
over deres livssyn. 
Det sker i en perlerække af situati-
onsspil, som er dejligt ikke-
forhastede og som giver plads til 
latter, følelser og eftertanke. 
Så betænk dig ikke, tag plads på 
bænken. Du bliver berørt og beri-
get. 

 

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 35 
 

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

Præstens spalte 
 

Af Helle Torp. 
 

Bønner på toast og sveske-
trifli. 
 
En er jordemoder, en er lægese-
kretær. Begge lidt stereotype briti-
ske pebermøer med et tilknappet 
ydre og et let bittert drag om mun-
den, men også med humor og 
hjerter, der banker varmt for deres 
medmennesker.  
De to kvinder er roller i den briti-
ske tv-serie ”Call The Midwife”. 
De to midaldrende damer snakker 
om den forestående højtid.  

Årets sidste avis byder på …  
 

• Præstens spalte 
• Information om lade-

standere i Andst og hele 
kommunen 

• Annonce om snerydning 
ved kirken 

• Nostalgisk beretning fra 
Andst Kro 

• Julekoncert i Andst Kir-
ke 

• Festlig fodbold i 
Andsthallen 

• U11, U15 og senior-
badminton 

• Grøn varmesektor på 
vej 

• Julefrokost på Solhøj 
 

God læsning 



LADESTANDERE - fortsat. 
 
Tre firmaer har budt ind på opga-
ven:  EWII, Clever og PowerGO.  
Firmaerne er blevet vurderet ud fra 
deres tilbud om tilgængelighed, 
pris pr. kWh, design og antal lade-
udtag.  
 
I hele kommunen opsætter de tre 
firmaer i alt 238 normalladere, selv 
om det lovgivningsmæssige krav 
til antal ladere er 60.  
 
Foruden de 238 normalladere op-
sættes der ved samkørselspladsen i 
Holsted og ved Vejen Idrætscenter 
1 DC-lader ( lynlader) med 4 lade-
udtag.   
 
En overgang forventede 
Byrådet en betydelig 
ekstraudgift til etablering 
af de lovbefalede lade-
standere. Men udbyderne 
har heldigvis vist stor 
interesse for at etablere 
ladestanderne i forvent-
ning om at kunne tjene 
investeringen hjem.  
 
De tre firmaer afholder 
alle udgifter til entrepre-
nør/gravearbejde, lade-
standere, kabler, tilslut-
ning og reetablering. 
 
Kommunen afholder ale-
ne udgifterne til afmærk-
ning ( skilte og striber).  
 

Bestanden af rene elbiler 

er fra august 2021 for-
doblet til i august 2022 at 
være 95.300 stk., svaren-

de til 3,4% af alle per-
sonbiler. 

I 1. halvår af 2022 ud-
gjorde elbiler og oplad-

ningshybridbiler 33,6% af det sam-
lede personbilsalg.  

Og i august måned 2022 var næ-
sten 20% af nye personbiler på ren 

el. Og den udvikling fortsætter. Så 
ingen tvivl om, at der skal etable-
res elladere som et kraftigt supple-
ment til ”hjemmeladerne”. 

 PRÆSTENS SPALTE - fortsat. 
 
Lidt desillusionerede og uden no-
gen højstemt forventning til, at 
julen kommer til at byde på næv-
neværdige overraskelser.  
 
De taler om den utaknemmelige 
situation, de kender alt for godt, 
fordi ingen af dem har nær fami-
lie: De er den uønskede tante, der 
inviteres af pligt, så hun ikke skal 
sidde alene, og de fornemmer 
begge, at det opfattes utaknem-
meligt at bede sig fri for invitatio-
nen, selvom de hellere ville til-
bringe julen i eget selskab og med 
eget valg af underholdning.  
 
De taler videre om gaverne, som 
de på forhånd ved vil være duf-
tende håndsæbe, og at de vil blive 
budt på sød sherry.  
 
Der forestår intet uventet eller 
glædeligt, udover den skæbne at 
blive pålagt at være tilskuere til 
andres glæde.  
 
Selv menuen er altid den samme, 
sukker de. 
”Hvis jeg kunne holde jul for mig 
selv, ville jeg spise ristet brød 
med baked beans”, afslører jorde-
moderen konspiratorisk, ”og drik-
ke porter til”. 
”Jeg ville springe hovedretten 
over og gå direkte til desserten, 
jeg har altid haft en sød tand.  
Jeg ville spise en kæmpeportion 
svesketrifli og dertil nyde en ek-
sotisk drink med paraply. Jeg har 
kun smagt den en gang før for 28 
år siden”. 
 
De ler hovedrystende af deres 
utopiske udveksling af længsler 
efter en anden slags jul. Lige ind-
til de faktisk vælger at gøre alvor 
af drømmen og holde præcis den 
jul, de har lyst til.  
De fejrer juleaften, med hver sin 
livret og yndlingsdrink, taknem-
melige og glade for ikke at skulle 
forstille sig. 
 
Bagefter har de overskud til også 
at tage del i julen i tilknytning til 
den stiftelse, de begge er ansat af.  
 

Stiltiende skåler de i sød sherry 
med et indforstået smil til hinan-
den, da de begge modtager den 
obligatoriske gave, som selv med 
gavepapir om afslører sig som 
sæbe. 
 

Selvom vi sjældent siger 
det højt, rummer julen 
længsler, ønsker, utopier, 
traditioner, snærende hen-
syn, ensomhed og pligt.  
 
Samtidig er julens kerne 
det ukuelige håb, glædens 
tidehverv.  
 
Julen indebærer mulighe-
der, chancer og forløsnin-
gen af den uventede glæde.  
 
Ligesom første gang. En 
stald, en krybbe, et barn i 
klude, hyrder på barsels-
besøg.  
 
Hvem ville vove at kalde 
det jul, hvis ikke vi vidste, 
at det netop er, hvad det 
blev.  
 
Glædelig jul til alle, uanset 
om I bliver budt på sød 
sherry eller krydret porter. 

Snerydning  
 

Andst Kirke søger en person/et 
firma, der i denne vinterperiode 
kan hjælpe os med at rydde sne på 
fortovs- og flisearealer på og om-
kring kirkens areal.  
Vi kan desværre ikke stille maski-
ner til rådighed, så enten har du 
selv det nødvendige grej, og ellers 
er du ikke ked af at have en sne-
skovl i hånden.   
 

Du er meget velkommen til at 
kontakte Birthe Boye, tlf. 29 64 
35 29, 
mail: birtheboye@hotmail.com  
for at høre nærmere.  
Vi glæder os til at høre fra dig/jer 
snarest muligt.   

Andst Menighedsråd  

mailto:birtheboye@hotmail.com


Et nostalgisk tids-
billede fra Andst. 

Fra Torben Schössow, opvokset på 
kroen  

Det er Juli 1963. Der er stille i 
landsbyen, og i det dejlige som-

mervarme vejr luftes der grundigt 
ud på kroen. Fra bageriet i bag-
grunden breder en forlokkende 

duft af nybagt rugbrød sig ud over 
vejen mod Gejsing.  

Hvis man fortsætter ud af byen 
mødes man snart af den 

let sødlige duft fra meje-
riet, og pludselig står 
man ude blandt det friskt 

bølgende korn og hører 
kun lærken, der synger i 
vilden sky, helt usynlig 

højt oppe under den ufat-
teligt blå himmel.  

Og lægger man øret til en 
telefonpæl, hører man 

vindens sang i telefon-
trådene og fornemmer en 
del af verdens uendelig-

hed.  

Overfor kroen, i Brugsen, lægger 
uddeler Andersen, iført sin sæd-
vanlige brune kittel, tænksomt nye 

varer på hylderne og skriver ulæse-
lige kruseduller i regnskabsbogen. 
Han har i formiddags solgt 20 liter 

benzin til en karl på en gammel grå 
Massey-Fergusson traktor fra den 
gamle håndpumpe, der snart må 
vige pladsen for en moderne elek-

trisk.  

Der er middagsstille i landsbyen, 
for det er tid til en middagslur. De 
voksne har jo været tidligt oppe for 

at fodre dyrene og køre jordbær og 
kartofler til markedet i Kolding.  

Mælkemanden har lige været forbi 
med sit litermål og smør på vådt 

pergamentpapir. Han overvejer at 
skifte hestevognen ud med et fol-
kevognsrugbrød, for hesten er 

gammel, og biler er nu så praktiske 
om vinteren, og når det regner.  

 Sladrebænken er tom, og tillids-

fuldt står såvel døre som vinduer 
på kroen helt åbne, selvom næ-
sten alle har lagt sig. Kromutter 

Marie Simonsen blunder i en stol 
med brillerne nede på næsen og 
en kryds og tværs i skødet, mens 
det store, brune ur på væggen i 

stuen tikker adstadigt.  

Det er en skøn og varm sommer-
dag, fluerne summer på det kli-
strede fluepapir i køkkenvinduet, 

og ude i det fjerne brøler et par 
køer ud over engene.  

Snart er det tid til kaffe og hjem-
mebagte finskbrød, og så skal der 
bud op til slagteren, for i efter-

middag skal der laves rullepølse 
og leverpostej.  

I aften, når timerne bliver blå, 
kommer karlene og pigerne fra de 

store gårde ned til kroen, og de 
store drenge vil sidde og prale og 
spytte langspyt fra den gamle 
bænk i gavlen. Nogle har købt sig 

en ny rød Everton-knallert og vil 
fræse frem og tilbage over kryd-
set, mens pigerne fnisende kigger 

på og hvisker.  

Om en måned er der ringridning, 
og hjertene vil banke lidt mere 
heftigt, når karlene i hvide skjor-

ter og lange nypudsede ridestøv-
ler stolt kommer ridende i kolon-
ner gennem byen med flotte far-

vede silkebånd på de lange lanser.  

På den anden side af vejen, på 
trappen, sidder skomagerens un-
ger, Anders og Charlotte, der er 

nye i byen, og endnu ikke helt 

med i gruppen. Om 10 år er 
Charlotte en meget smuk ung 
pige, og Anders er dræbt efter en 

ulykke med sin nye motorcykel, 
der med alt for stor fart rammer 
et vejtræ oppe på hovedvejen 
mod Esbjerg.  

Men lige nu er der middagsro, og 

jeg sidder oppe i det værelse un-
der taget på kroen, hvor jeg en-
gang blev født. Alene med en 

helt fabelagtig skat: En stak æl-
dre numre af "Filmjounalen", der 

snart vil skifte navn til 

"Vi unge" for at spejle 
tidens nye tendenser 
og kunne skrive mere 

om de nye pigtråds-
grupper fra England: 
The Beatles, Rolling 

Stones og Kinks, der 
begejstrer alle de unge.  

De gamle numre har 
endnu de flotte kulørte 

billeder af Elvis og 
Cliff, af Kirk Douglas 
og John Wayne og 

varsler ny spændende tider. Ma-
giske billeder af elektriske guita-
rer og trommesæt, SCO-

knallerter og smart tøj. 

Bladene lå inde på det mystiske 
dunkle kro-loft, lige ved siden af 
det flotte gamle kirkeskib med 

både master og kanoner, der har 
stået dér en menneskealder og 
samlet støv...store drømme våg-
ner til live på dette loft.  

Udenfor loftet, kroen og billedet 

venter verden.... og et helt 
liv ...på mig, men i dette nu står 
verden bare helt, helt stille....jeg 

er 10 år gammel...og nøjagtigt i 
dette øjeblik samles Beatles i stu-
diet i London for at indspille 

"She loves you.." og Kennedy 
har på en flimrende sort-hvid 
fjernsynsskærm præcis prokla-

meret, at han er en Berliner.  

En sommerdag i  

Juli 1963. 



 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

Onsdag aften d. 14. dec. løb 
årets julekoncert af stabe-
len. 

Det var ikke en julekoncert 

som de fleste, hvor fremmede 
og købte kunstnere står for 
programmet. 

Koncerten var med lokale 
kræfter, og det var med til at 
fylde kirken godt op. 

ABC´s 2. klasse stod for ind-
ledningen med et fint Lucia-

optog. 

Efter en velkomst spillede 

Anne på violin til akkompag-
nemént fra Karin på klaver. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et lille kor på 7 var blevet sammensat til 

lejligheden, hvor Birthe og Marita sang so-
pran, Helle og Britta sang alt, Hans Jørgen 
og Jesper sang tenor og Viggo sang bas. 

Elisabeth betog os alle med sin flotte stem-
me og blev også akkompagneret af Karin. 

Karin leverede selv musik både på orgel og 
på klaver. 

Hendes evner på klaveret stod igen sin prø-
ve med et meget flot stykke musik af Ravel. 

To elever fra efterskolen læste juleevangeli-
et for os. 

 



Helle gav os en fortælling 
om et honnninghjerte, der 

satte gang i en 3. klasse og 
deres lærer og efter lidt for-
viklinger også en forælder. 

Efter fadervor og velsignel-
sen sluttede vi alle af med 
endnu en fælles salme: 

Dejlig er jorden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snart bydes der ind til jule-
gudstjenester, hvor mange 
får lejlighed til at nyde det 
smukke juletræ og Kims 
mange fine dekorationer. 

 

Vel mødt. 



Festlig fodbold 
formiddag i 
Andst-hallen 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Region 4 havde placeret sæ-
sonens indestævne nr. 2 for 
U 7-drengene i Andsthallen, 
og det blev virkelig en FFF-
dag med masser af glade 
fodbolddrenge og enkelte 
piger.  
 
Der deltog 8 hold, og der var så 
stor jævnbyrdighed, at alle hold 
prøvede at vinde, tabe eller spille 
uafgjort undtagen Vejen 2, der tab-
te alle kampe med et enkelt mål.  
 
AUI-holdet tabte 0-2 mod Askov/
Malt 1, spillede 1-1 mod Askov/
Malt 2 og vandt 4-1 over Brørup 1. 
 
U 7-drengene spiller på tværs af en 

håndboldbane mod tre-mandsmål, 
der lige kan passe ind i hullet efter 
en fjernet bande, og da Andst-
hallen ikke har bander til at dele en 
håndboldbane op, måtte mange 

 redskaber fra gymnastik tages i 
brug, så vi kunne spille på to ba-
ner.  
De skulle så på plads lige efter 
sidste kamp, da U 9-drengene 
skulle i gang på en rigtig bane 
kort efter sidste fløjt. Men takket 
være hjælp fra de mange frem-
mødte forældre, lykkedes det at 
overholde tidsfristerne.  
Tak til de hjælpsomme forældre, 
og også en tak til hjælperne ved 
tidtagerbordet eller som kample-
dere. I var alle med til, at børnene 
fik en god festlig fodbold formid-
dag i Andsthallen. 
 
Til det efterfølgende U 9-stævne 
skulle der afvikles 15 kampe mel-
lem de 6 tilmeldte hold, men både 
Toftlund 2 og Bevtoft meldte af-
bud i sidste øjeblik. De resterende 
fire hold spillede så alle mod alle, 
hvorefter vi spillede to place-
ringskampe, så alle hold fik fire 
kampe. Også her var der stor 
jævnbyrdighed.  
Øster Lindet var nok lige en tak 
bedre end de tre andre hold og 

vandt deres kampe med 1 eller 2 
mål. Andst vandt 2-1 over Rød-
ding og 2-0 over Toftlund, men 
tabte to gange til Øster Lindet 
med 1-2.  

Fin indsats over hele linien, og 
tak for opbakning og hjælp, især 
til tidtagerbordet. 
 
U 10-drengene har ikke været så 
heldige at spille på hjemmebane i 
denne sæson, og denne gang 
måtte de et smut til Brørup, hvor 
alle seks tilmeldte hold var mødt 
frem.  
Her gjorde det velspillende AUI-
hold rent  bord, idet de vandt alle 
kampe mod Vorbasse 5-1, Hjer-
ting 3-1, Hejnsvig 5-1, Brørup 6-
0 og Sædding/Guldager 3-0, så 
det ligner en oprykning til B-
rækken til det tredje stævne, der 
for alle hold afvikles den 7. eller 
8. januar. 
 
 
 

Badminton 

 
Af Susanne Pedersen. 
 
I weekendens holdkampe var 
U15 i Bredebro til udekamp og 
U11 spillede hjemme sammen 

med Senior/motions-
holdet. 

Sejt gået af alle vores 
U11 og U15 og senior-
motions holdspillere i 
søndags.  
Masser af gode kampe. 
 

U11  vandt 5-1 og  
tabte 4-3. 

Der var flere 3 
sættere.  
 

U15 2 kampe vun-
det og flere 3 sæt-
tere. 
 

Seniormotion 1 tabt, flere 

3 sættere. 
 
Ønsker god jul til alle. 



Verdens radiato-
rer udleder fire 
gange så meget 
CO2 som flytrafik-
ken. Men nu bli-
ver varmesekto-
ren grøn i rekord-
fart. 

Når du skruer op for varmen, 

stiger temperaturen ikke kun 

derhjemme. Globalt bidrager 
opvarmning rigtig meget til glo-

bal opvarmning. Det er en be-
skedent udseende klimateknologi 

ved at lave om på.  

Vinteren er her. Selvom europæere 
fra vest til øst bliver opfordret af 
politikere og energieksperter til at 
finde de varme sokker og det lange 
undertøj frem i stedet for at skrue 
op for radiatorerne for at komme 
igennem energikrisen og undlade 
at sende gaspenge til Putin, så sti-
ger varmeforbruget, når dagene 
bliver kortere og koldere. 
 
Faktisk bruger vi rigtig, rigtig me-
get varme. Globalt går halvdelen af 
energiforbruget i bygninger til op-
varmning og varmt vand, og i Eu-
ropa er tallet endnu højere. 
 

Det er en helt enorm mængde ener-
gi. Og da mere end halvdelen af 
energien kommer ved at brænde 
fossile brændstoffer af, er opvarm-
ning en kæmpe klimabelastning. 
På verdensplan udleder bygnings-
opvarmning årligt 4 milliarder ton 
CO2, hvilket er fire gange så me-
get som den globale flysektor, eller 
mere end hvad hele EU og Japan 
udleder tilsammen. 
 

Men en rekordstor vækst af klima-
venlige varmepumper er nu i gang 
med at gøre varmen grøn. 
”Lige nu er hastigheden i den 
grønne omstilling af varmesekto-
ren helt uden fortilfælde,” siger Jan 
Rosenow, der har forsket i omstil-
lingen. Han er programchef ved 
energiorganisationen RAP og seni-
orforsker ved University of Sus-
sex. 

 

En kasse med en ventilator 
Sammenlignet med en ny elbil 
eller en gigantisk vindmølle ser 
en varmepumpe ikke imponeren-
de ud. Den ligner groft sagt en 
kasse med en ventilator i. 
Men varmepumper er en central 
klimateknologi, siger Det Interna-
tionale Energiagentur, IEA. 
De skaber nemlig ikke varme, 
men hiver det ud af omgivelserne, 
oftest enten luften eller jorden, og 
banker derefter temperaturen i 
vejret med en kompressor. Derfor 
bruger de meget mindre energi, 
end hvis man skal brænde fossilt 
brændstof som gas eller olie af. 
Og så kører de på strøm, der jo 
hele tiden bliver grønnere og 
grønnere. Så varmepumper er tre 
til fem gange så effektive som et 
moderne gasfyr 
”Varmepumper er en uundværlig 
del af alle planer om at skære i 
udledningerne og gasforbruget,” 
siger Fatih Birol, direktøren for 
IEA. 
 

Brager afsted 
I 2021 var der installeret omkring 
190 millioner varmepumper i 
bygninger verden over – det skal 
op på mindst 600 millioner i 
2030, hvis vi skal være på vej til 
at nå målet om klimaneutralitet i 
2050. 
Det betyder, at salget af varme-
pumper nu mindst skal stige med 
13 procent om året, viser Jan Ro-
senows forskning. 
Tidligere voksede det globale 
marked med knap 10 procent om 
året. I 2020, under coronapande-
mien, faldt væksten til blot 3 pro-
cent. Men nu viser spritnye tal fra 

IEA, at salget voksede med næ-
sten 15 procent på verdensplan 
sidste år. 
”Med de nuværende vækstrater 
vil vi ramme IEA’s mål for 
2030,” forklarer Jan Rosenow, 
”men det er sandsynligt, at væk-
sten vil stige yderlige de kom-
mende år. Tidlige data for 2022 
viser allerede en massiv stigning 
i flere lande”. 
 

Udover private hjem er der også 

andre steder, hvor varmepumper 
kan gøre en forskel. Fjernvarme, 
som vi bruger i stor stil i Dan-
mark, men som også er udbredt i 

fx Kina og Rusland, har et stort 
potentiale – hvis den bliver grøn.  

Her kan man også bruge varme-
pumper, bare i ekstra stor model. 

Og et andet stort, men også stort 
set ubrugt potentiale, er at bruge 
store varmepumper til at ”fange” 

overskudsvarmen fra fx industri 
og datacentre og bruge det til at 
varme bygninger op.  

Og varmepumper kan også bru-

ges til at lave varme til nogle in-
dustriprocesser, fx i fødevare- og 
papirindustrien, der nu ofte kører 

på gas. 

”Det er svært at gøre varmen 
grøn, fordi det handler om milli-
oner af individer, der skal tage en 

beslutning om grøn energi i deres 
eget hjem,” siger Jan Rosenow. 
”Der er stadig lang vej igen, men 

det, vi ser nu, er begyndelsen på 
en meget hurtig omstilling i flere 
lande, der spreder sig”. 



Julefrokost på 
Solhøj 
 

Af Else Dalsgaard Petersen. 
 

Torsdag d. 8 december var 
der julefrokost på Solhøj kl. 
12.00. 
 
Vi i brugerrådet mødtes til kaffe og 
en lille ‘en kl. 8.30, og så gik vi 
ellers i gang med borddækning og 
madtilberedningen. 

Kl.12.00 var der 30 
glade gæster, og vi 
kunne gå til bords. 
 

Menuen bestod af 2 
slags sild med tilbe-
hør, tarteletter, frikadeller med 
hvidkål, steg med rødkål, lun le-

verpostej m. bacon - 
dog havde vi glemt rød-
bederne, men bare ro-
lig, de er på menuen 
næste år  
 

Til dessert var der risalamande 
med kirsebærsovs og 4 fine man-
delgaver. 

Desserten og 
mandelgaverne 
var sponsoreret 
af Lise og Kaj 
Sommerlund.  
 

Til kaffe fik vi klej-
ner, som Åge havde 
sponsoreret og Inge 
Marie gav kransekage 
stykker. 
Stor tak til alle sponsorerne, det 
luner i en slunken brugerrådskasse. 
Der var salg af amerikansk lotteri, 
og der blev hurtig udsolgt, men der 
var også mange fine gevinster, ik-
ke Julle! 

 

Indimellem blev der sunget jule-
sange med Viggo ved klaveret. 
Tak for det  
Det var en rigtig hyggelig og for-
nøjet eftermiddag.  

Tak til alle de mange fremmødte, 

der alle var med til gøre dagen så 
hyg-
gelig. 



  

 

 

 
 

 

  

 

RYGEBORDET STOD OG RØG. 
 

Rygebordet stod og røg. 

Hostesaften hostede. 

Sygesengen blev så sløj 

og faldt om og pustede. 

Huggeblokken huggede. 

Dikkedaren dikkede. 

Sukkerskålen sukkede. 

Mekanikken nikkede. 

Klodsmajoren tog på klods. 

Slåmaskinen ville slås. 

Og det gamle skrivebord 

skrev et vers til lillebror. H
a
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. 

 

Esau var en forræder mod sig selv. Judas 
Iskariot var en forræder mod sin Gud, Bene-
dict Arnold var en forræder mod sit land; en 
strejkebryder er en forræder mod sin Gud, 
sit land, sin kone, sin familie og sin klasse. 

 

Jack London. 

 

QUISLING 
 

Internationalt udtryk for en landsforræder. 
Ordet er navnet på en norsk landsforræder. 
Umiddelbart efter den indledende kamp i Nor-
ge 9. april 1940 stillede formanden for det nor-
ske nazistparti National Samling , Vidkun 
Quisling, sig til rådighed for fjenden og var 
med til at forberede det tyske overfald på Nor-
ge.  
Quislings navn blev derefter betegnelse for et 
menneske, der i sit eget land opretter en lydre-
gering for en fremmed magt, men det blev hur-
tigt anvendt i betydningen landsforræder. 
I Storbritannien blev ordet også brugt som ver-
bum: to quisle (at forråde). 

 

Bevingede  



 

 

 
 

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. 

 
 

 

 
 

 
19/12 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

21/12 - 2022 kl. 14.00 
Tæppecurlingpå Solhøj  
 

24/12 - 2022 kl. 13.30 
Juleaftensgudstjeneste 
 

24/12 - 2022 kl. 15.00 
Juleaftensgudstjeneste 
 
25/12 - 2022 kl. 10.00 
Juledag - gudstjeneste 
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Andst Avisen ønsker alle 

læsere og annoncører en ... 
 

Glædelig Jul og 
et Godt nytår! 
Vi mødes i 2023. 


