
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Den sidste iskrystal. 

Af Anette Broberg Knudsen. 

Det havde været en lang, lang 
vinter med frostklare nætter og 
stille morgener, der tindrede af 

rimfrost og sne. Sneen var be-
gyndt at falde omkring juletid, og 
børnene havde danset rundt mel-

lem de bløde snefnug, der flagre-
de ned fra himlen, og prøvet at 
fange dem på deeres vanter. 

Har du nogensinde set på sådan et 

snefnug? Lagt mærke til, hvordan 
det er skabt. Som kniplinger eller 
fint broderi. Strengt symmetrisk 

bygget op i indviklede figurer, 

med arabesker og krummelurer og 
tunger og sløjfer. Og ikke to af 

dem er ens, siger man; selv har jeg 
ikke fået kigget så grundigt efter. 

Sneen havde ligget der i et par må-
neder. Ude på vejene og fortovene 

var den blevet brun og grumset, 
blandet op med grus og salt. Men i 
parkerne og på markerne, i skove-

ne og folks haver lå den længe som 
en hvid dyne. Frosten havde knu-
get og knaget og gjort sneen hård 

og sprød. På træernes nøgne vin-
tergrene og på el-ledningerne hang 
der tykke frynser af iskrystaller. 
Det var nogle af de bløde snefnug, 

der i ugernes løb var hærdet og 
stivnet i fantastiske formationer.  

 En ny avis med…. 
 

• En fortælling om vil-
je og realisme 

• Kirkenyt med et godt 
tilbud 

• Nyt fra Hjertegrup-
pen og opfordring til 
at blive hjerteløber 

• 11. verdensmål med 
historie fra Senegal 

• Fodboldnyt fra inde-
fodboldstævner 

 

God læsning. 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 22. jan. kl. 10.30 
3. s. e. Hellig Tre Konger 
 

Søndag, d. 29. jan. kl. 10.30 
Sidste s. e. Hellig Tre Konger 
 
Onsdag, d. 1. feb. kl. 17.00 
Kyndelmissegudstjeneste 
 

Søndag, d. 5. feb. kl. 10.30 
Septuagesima 
 

Søndag, d. 12. feb. kl. 10.30 
Seksagesima 
 
Søndag, d. 19. feb. kl. 10.30 
Fastelavn 
 

ANDET KIRKELIV: 
 

 

Tirsdag, d. 21. feb. kl. 14.00 
LÆSEKREDSEN samtaler om 
”LAND I DATID”.  
 

 

 

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.         Entre: 50 kr. 

Du bliver berørt og beriget. 

 

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 
 



Når den kolde sol spillede i dem, 
standsede folk op og så betaget på 
det og sukkede: ”Der er nu ikke 
noget så smukt som sne.” 

Men vinteren blev lang, og menne-
sker og dyr længtes efter forår. Og 
netop som de syntes, de ikke kun-
ne holde ud længere, slog vinteren 
om i tø. Sneen begyndte at skrum-
pe ind og blive grå og grynet, og 
smeltevandet begyndte at pible hen 
ad skovens stier og villavejenes 
rendesten. 

På nogle af de nederste grene på en 
stikkelsbærbusk sad der endnu 
nogle klare iskrystaller og forsøgte 
at holde modet oppe hos hinanden. 

”Her kan solen vel ikke nå ind,” 
sagde den 
ene forhåb-
ningsfuldt. 

”Og hvis den 
kan, kaster vi 
den bare til-
bage,” sagde 
en anden. 

”Det har vi 
da gjort hele 
vinteren.” 

”Ja, kan I hu-
ske den mor-
gen i januar”, 
sagde en 
tredje og for-
tabte sig i 
minderne. 

Den første 
kiggede be-
kymret ned 
på jorden: 
”Jeg vil i hvert fald nødig ende 
dernede i det søle!” 

En stor prægtig iskrystal, der sad 
inderst på grenen, rettede sig op. 
”Man skal bare gøre sig hård,” 
sagde den. ”Man kan, hvad man 
vil!” 

”Jo, men solen …” mumlede den 
første bekymret, for nu var det be-
gyndt at blive betænkeligt varmt 
der, hvor den sad. Og solen fik me-
re og mere magt og sendte varme 
gule stråler ned over den forårsvå-
de jord. Snart dryppede det lystigt 
fra træer og buske, og sneen var 
ikke længere en tyk hvid dyne over 
plænen. Nu var der kun nogle 

 snavsede klatter tilbage hist og 
her. 

På stikkelsbærbusken var iskry-
stallerne væk. Nej, længst inde i 
skyggen og kulden sad stadig den 
største af dem. Den havde siddet 
og set sine kammerater give efter 
en for en og bløde op og smelte 
hen og dryppe ned på den våde 
jord. 

”Dem er der ikke meget ved,” 
tænkte den. ”De har ingen ryg-
rad!” Og så gjorde den sig hård 
og stiv og rettede ryggen. Den var 
der ingen sol, der skulle få bugt 
med. 

”Og tænk sig at ende dernede,” 
sagde den til sig selv. ”Som en 

snavset pyt på den mudrede jord. 
Når man har siddet her hele vinte-
ren og spejlet himlens blå. Hvem 
vil mon synes, der er noget kønt 
ved sådan en mudderpøl?” Og 
den store iskrystal lovede sig 
selv, at den aldrig ville synke så 
dybt som til at bleve en dråbe i en 
mudderpøl. Den gjorde sig hård 
og stiv helt ud i spidserne på sine 
otte arme. Man har vel en smule 
selvagtelse tilbage! 

Men solen blev ved med at bage 
hele den lange forårsdag, og en-
delig nåede strålerne også ind, 
hvor den sidste iskrystal sad. Den 
kunne mærke, hvordan det blev 

varmere og varmere. Det var san-
delig noget andet end den svage 
vintersol. 

”Jg giver mig ikke så let,” mum-
lede den sammenbidt og rankede 
sig. ”Det er under min værdighed 
sådan bare at dryppe ned fra min 
gren!” Den rykkede lidt væk fra 
solen og forsøgte at finde et skjul 
bag et par visne blade fra sidste 
efterår. Men også der kunne so-
len finde den og sendte en stråle 
af lys og latter derind. 

Til sidst blev den store iskrystal 
så underlig blød i knæene. Skulle 
den alligevel give efter? Den 
gled langsomt ned over grenen 
og blev en stor dråbe smeltevand, 

der et øjeblik 
hang og klamre-
de sig desperat 
til grenen. 

”Nej, nu giver 
jeg slip,” sukke-
de den og lod 
sig falde i en 
regnbuefarvet 
eksplosion af 
lys. Det var vel 
så enden, tænkte 
den, da den lan-
dede i en brun 
vandpyt. 

Og børnene 
kom i deres 
gummistøvler 
og pjaskede 
henrykt i mud-
deret. ”Der er 
ikke noget så 
dejligt som 

vandpytter!” skingrede de. 

Den sidste iskrystal fandt sig 
mærkelig nok i det og lidt efter 
begyndte den langsomt at sive 
ned i den våde jord, og her blev 
den til væde og næring for de 
små gule og blå krokus, der 
kæmpede sig op gennem den sor-
te jord. 

 

”Nej, det var ikke enden!” 
lo den sidste iskrystal. 
”Det var foråret!” 



  



VERDENSMÅL 11: 

Bæredygtige byer og lokal-
samfund. 

Eventyret ”DEN REJSENDE”  

fra Senegal.    

Engang var der en gammel mand, 

der tilbragte sine dage lige   uden 
for sin landsby. Her sad han under 
et skyggefuldt træ, hvor han tænkte 

kloge tanker.  

En dag kom en rejsende hen til 
ham og spurgte:  ”Gamle mand, 
jeg har rejst langt. Jeg har set man-

ge ting og mødt mange mennesker. 
Kan du fortælle mig, hvis jeg går 
ind i denne landsby, hvilken slags 

mennesker vil jeg møde der?”  Den 
gamle mand svarede: ”Ja, det vil 
jeg være glad for at fortælle dig. 

Men fortæl mig først, hvilken slags 
mennesker du indtil videre har 
mødt på dine rejser.”    

Den rejsende svarede: ”Åh, du vil 

ikke tro det. Jeg har mødt de   mest 
forfærdelige mennesker! Menne-
sker, der er egoistiske og uvenlige 
overfor fremmede. Mennesker, der 

ikke holder af sig selv eller hinan-
den. Jeg har mødt tåbelige unge, 
jeg ikke kunne lære noget af, og 

gamle mennesker, hvis mangel på 
håb gør alle, de møder, kede af 
det.”    

Mens den rejsende talte, voksede 

et udtryk af sorg frem i den gamle 
mands øjne. ”Ja,” sagde han, ”Jeg 
tror, jeg kender nøjagtig den slags 

mennesker, du taler om. Og jeg er 
ked af at fortælle dig, at hvis du   
går ind i min landsby, så er jeg 

bange for, det er nøjagtig den   
slags mennesker, du vil møde.”    

Jeg vidste det!” sagde den rejsen-
de hånligt. ”Det er altid det sam-

me.” Han sparkede i snavset un-
der sine fødder og stormede ned 
ad vejen uden at stoppe i landsby-

en.  

Få timer senere kom en anden 
rejsende hen til den gamle mand.   
”Goddag,” sagde den anden rej-

 sende venligt til ham. ”Jeg har   

rejst langt. Jeg har set mange ting 
og mødt mange mennesker. Kan 
du fortælle mig, hvis jeg går ind i 

denne landsby, hvilken   slags 
mennesker vil jeg møde der?”   
Den gamle mand svarede: ”Ja, det 
vil jeg være glad for at fortælle   

dig. Men fortæl mig først, hvilken 
slags mennesker, du indtil videre 
har mødt på dine rejser.”    

Den rejsende svarede: ”Åh, du vil 

ikke tro det. Jeg har mødt de   
mest fantastiske mennesker! 
Mennesker, der er venlige og ge-

nerøse overfor fremmede, menne-
sker, der behandler hinanden som 
en familie. Jeg har mødt unge 

mennesker med en visdom ud 
over deres år, og jeg har mødt 
gamle mennesker med en   ung-

dommelig fryd ved livet, der brin-
ger glæde til alle, de møder. Og 
jeg har lært meget af dem alle.”    

Denne gang smilede den gamle 

mand, mens den rejsende talte.   
”Ja,” sagde han. ”Jeg tror, jeg 
kender den slags mennesker, du 

taler om. Og jeg er glad for at for-
tælle dig, at hvis du går ind i min 
landsby, er jeg sikker på, at det er 

nøjagtig den slags mennesker,   
du vil møde.”    

”Kom,” bad den rejsende, ”og 
hjælp mig med at møde dem.” 

Første indefod-
bold i 2023. 
Af Kurt B. Frederiksen. 

I den første weekend i det nye år rullede 

indefodbolden igen i de mange haller, 
og her var det især spændende at se, 

hvordan U 10 drengene ville klare sig i 
A/B-rækken efter oprykningen fra C-

rækken. Vi lagde ud med uafgjort 1-1 
mod Hovborg og et nederlag på 1-2 

mod Sædding/Guldager, hvorefter 
Askov og Vejrup, begge fra A-rækken, 
var de næste modstandere. Først et ne-

derlag på 0-5 mod Askov, hvorpå Vej-
rup blev slået 4-1. Flot indsats af AUI-

drengene, som oven i købet måtte und-
være to af holdets faste spillere, der var 

kommet til skade. 

 
U 9-drengene var et smut i Rødding, 

hvor fem hold skulle dyste i C-rækken. 
Hejnsvig meldte afbud, og Gesten duk-
kede heller ikke op, for træneren mente 

ikke, at de havde været tilmeldt.  

Så var der tre hold tilbage, og vi mødte 
så hinanden på skift to gange, så alle 

hold fik fire kampe. Øster Lindet, som 
vandt alle kampe i december i Andst-

hallen, burde nok have spillet i B-
rækken, og de vandt da  også deres fire 

kampe, men da Rødding og AUI på 
skift slog hinanden, prøvede alle hold at 
vinde, og det er ikke så ringe endda.  

Andstholdet klumpede lidt for meget 
sammen, og det er kampbilledet et godt 
eksempel på med hele fire spiller i sam-

me hjørne i et angreb mod Røddingmå-
let. 



  

 

 

 
 

 

 

  

 
 

Jeg er ikke bange for at dø, jeg vil blot gerne ikke være til stede, når det sker. 
Woody Allen. 

 
Menneskets stille triumf: Døden værger sig imod os, men bukker under til sidst. 

Stanislaw Jerzy Lec. 
Døden er prisen for livet. 

Jean Giraudoux. 

 

RABUNDUS - at gå fallit. 

 

Bag alteret i domkirken i Lübeck blev begravet 
en domherre, der hed Rabundus, og som levede 
omkring 1420. 
Det viste sig efter hans død, at han havde begå-
et bedragerier. Måske var det derfor, sagnet 
lod ham gå igen. På sine genfærdstogter lagde 
han en blomst på den af de endnu levende dom-
herrers stol, som næste gang skulle dø,  men det 
var åbenbart i blomsten, og ikke i den afdødes 
vilje at kraften lå, for da en domherre opdage-
de en blomst på sin stol, og - uden at nogen så 
det, kastede den over på en kollegas stol, var 
det kollegaen, som gik rabundus, dvs. døde. 

 

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. 

 

 
 
 
 

 
 

 

16/1 - 2023 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

18/1 - 2023 kl. 14.00 
Tæppecurling på Solhøj  
 

22/1 - 2023 kl. 09.30 
Badmintontræf fra 16 år 
 

22/1 - 2023 kl. 10.30 
Gudstjeneste-3.s.e.htk. 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 Gamst Forsamlingshus  
afholder generalforsamling  

torsdag, den 26. januar kl. 19.30.  
 

Dagsorden ifølge vedtægter.  
Indkomne forslag skal sendes til formanden,  

Laurits Petersen, på mail Lauritspetersen1954@gmail.com 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

BANKO I GAMST  
onsdag den 25. januar kl.19.30  

mailto:Lauritspetersen1954@gmail.com

