
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuld damp på kedlerne 
i Andst Lokalråd  

Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 

Tirsdag aften, den 24/1, var Lo-
kalrådet samlet til årets første mø-
de. Vi havde gæster udefra – af to 
omgange. Først havde vi besøg af 
Tina L. Thomsen, som er vores 
repræsentant ind i landdistriktsud-
valget. Et meget positivt møde – 
hvor vi havde en fin dialog om, 
hvorledes vi bedst kan bruge hin-
anden.  

Derefter kom Rasmus Sandvej og 
Niels Therkildsen forbi – og vi 
havde også en god dialog med 
disse 2 byrådsmedlemmer om et 
fremtidigt samarbejde.  Begge 
besøg gav os et godt billede af det 
organisatoriske i kommunen – og 
i disse tider, hvor det ikke skorter 
med opgaver i lokalrådet, er det 
ekstra rart at kende til de rette ve-
je ind til kommunen – i samarbej-
dets øjemed.  

Lokalrådet har her i januar været i 
dialog med både Trefor Kolding 
og Vejen Fjernvarme om, hvilke  

 

 

 

 

 

muligheder der er for Andst. I øje-
blikket bliver der kigget på detal-
jerne i de 2 løsningstyper. Også 
hvilke muligheder, der er økono-
misk, bliver sat under lup. Så snart, 
og det er snart, at vi har data nok at 
dele - indkalder vi til et borgermø-
de. Hold jer opdateret i Avisen og 
på Facebook.  

Samarbejdet med Better Energy er 
stadig i den første fase. Der har 
ikke været møde siden før jul, men 
Lokalrådet vil løbende informere 
om status på projektet.  

Lørdag den 18/3 afholder Lokalrå-
det Andst Messe i hallen. Vi håber 
på at se en bred vifte af lokale er-
hvervsdrivende og foreninger til en 
informativ og hyggelig dag. Sæt et 
kryds i kalenderen – og spred ryg-
tet.  

Således ikke mere nyt fra Andst 
Lokalråd i denne omgang – tak 
fordi du læste med.  

 En ny avis med…. 
• Nyt fra Lokalrådet 
• Reklame for baby-

salmesang 
• Indbydelse til Kyn-

delmissegudstj. 
• Indbydelse til Andst

-messe 
• Indkaldelse til avi-

sens repræsentant-
skabsmøde 

• Nyt fra indefodbold 
• Nyt fra AUI-gymna-

stik 
• Eventyr fra Make-

donien - 13. verdens
-mål 

• FASTELAVN –indb. 
 
 

God læsning. 

KYNDELMISSE-gudstjeneste 
ons. 1. februar kl. 17.00 

i kirken, hvor spejdere og konfirmander er 

med ved en kort gudstjeneste.  
 
 

Bagefter 
går vi fak-
keltog til 
anlægget, 
hvor vi ny-
der en kop 
varm ka-
kao ved 
bålet.  
 

Du er vel-

kommen 



  



  



 Stolpe ind og 
stolpe ud for U 

9-drengene. 

Mange mål i U 

10-drengene. 
Af Kurt B. Frederiksen. 

Både U 9 og U 10-drengene 
i AUI måtte vestpå til sæso-
nens næstsidste indefod-
boldstævne, og  Vejruphal-
len lagde halgulv til U 9-

drengenes kampe.  

De fem hold fra Øster Lindet, 
Vejrup, Jels, Rødding og AUI var 
meget jævnbyrdige, og otte af ti 
kampe endte med sejre på et eller 

to mål, og kun i to tilfælde måtte 
et af holdene sætte en ekstra spil-
ler ind, hvis det var kommet bag-

ud med tre mål.  

AUI-drengene måtte spille uden 
udskiftere, men de fem spillere 
gav sig 100 %, og det var virkelig 

stolpe ind og stolpe ud, at holdet 
ikke fik scoret trods mange gode 
chancer. Selv et straffespark ram-

te underkanten af den forsænkede 
overligger. 
 

U 10-drengene skulle helt til Søn-

derrishallen i den nordlige del af 
Esbjerg, og de havde mere mål i 
støvlerne, idet kampene mod 

Askov/Malt og Bramming begge 
sluttede 2-2. AUI tabte 1-2 til 
Hovborg/Lindknud og vandt 3-2 

over hjemmeholdet, og det er fak-
tisk ret godt i den bedste indefod-
boldrække i Region 4.  

Der resterer nu et enkelt stævne 

på enten lørdag eller søndag i den 
sidste weekend i februar, og her 
stiller AUI med alle fem indefod-
boldhold på drengesiden lige fra 

U 7 til U 12.  

 

DGI-pigelejr 

Af Margit og Finn Nielsen. 

Vi har i denne weekend haft 
19 piger med DGI-pigelejr 
sammen med 650 andre pi-
ger fra DGI sydvest i Vejen 
Idrætcenter. 

 De har danset, sprunget i 
springhal, gået tur rundt om 
centeret, været på crossfit og 
været i svømmehal.  

Der er hygget og prøvet 
noget, som de måske 
ikke har prøvet før.  
 

Fortsætter på næste side. 

Torsdag, d. 23. februar 
starter der et nyt hold babysal-
mesang op i Andst kirke. Baby-
salmesang er et tilbud til babyer 
i alderen fra ca. 2-10 mdr. sam-
men med deres far, mor eller en 
anden voksen. 
 

Vi vil synge, danse og vugge 
salmernes stemninger ind i de 
små, som oplever med alle san-
serne.  
 
Det kræver ikke en god sang-
stemme at deltage, og vi bruger 
kendte salmer og sange og pri-
mært 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 oplevelse. 
 

Tid og sted: 
Det starter op torsdag d. 23/2 kl. 
9.00 og forløber over de næste 
fem torsdage, altså 2.,9.,16.,23. 
og 30. marts 
Det foregår i konfirmandstuen 
og varer ca. 30-40 min, hvorefter 
der er kaffe og te på kanden samt 
lidt snack til de voksne. 
 

Tag gerne hele mødre-
gruppen med ☺  
 

Tilmelding på mail:  
maritabjorholm@gmail.com  
eller telefon: 42 22 06 31. 
 

Med venlig hilsen  
Marita Bjorholm,  
kirkesanger i Andst kirke. 

 Babysalmesang i 
Andst kirke 

mailto:maritabjorholm@gmail.com


 

 



  

Der er også lyde en stor 
tak til de trænere, som 
hjalp derinde, samt de 
forældre, som havde 
takket ja til at hjælpe 
derinde eller sovet der. 
  
Tak siger AUI gymna-

stik .  



 mere vinter. Han bad og bad i tre dage, 

og endelig svarede Gud Herren:   ”Oh, 
Peter, hvorfor plager du mig så meget? 

For at få ændret vejret? Jo, Sankt Peter, 
jeg kan skabe sommer hele året rundt. 
Men det vil kun gøre det værre for dig. 

Tænk dig godt om, så du ikke bliver 
nødt til at komme igen og bede mig æn-

dre vejret tilbage til at være, som det er 
nu! Derfor siger jeg dig: Tænk dig om 

endnu en gang, ellers vil du ikke gøre 
det bedre for de fattige,   men i stedet 
kun gøre det værre!”   ”Sandelig, Herre, 

så er det, som Du siger,” sagde Sankt 
Peter   til Ham. ”Men jeg ønsker, at Du 

opfylder dette ønske, som jeg har lovet 

den fattige mand at bede Dig om, ellers 
vil han sige, at Du hverken lytter eller 

taler til mig.”   ”Godt, Peter, du har pla-
get mig nok! Jeg vil lytte til dig og gøre, 

som du ønsker; men hvis der kommer 
noget dårligt ud af   det vejrskifte, så vil 
det være dig og din familie, der vil lide 

mest under det. Gå nu i fred; jeg har 
allerede ændret vejret og gjort det til en 

dejlig sommer.”    

Hvilket mirakel! Vejret begyndte straks 
at ændre sig; det havde været frostvejr, 

og nu blev det varmt og behageligt.   

Vejret blev varmere for hver dag, og 

snart var det sommer hele tiden. Da de 
fattige så vinteren forvandle sig til som-

mer, jublede de og tog deres hatte af for 
at bede Gud om at beskytte Sankt Peter, 
da det var ham, hvis bøn havde fået 

Gud til at ændre vinter til sommer. 
Sankt Peter glædede sig også meget, da 

han hørte de fattige bede til Gud for 
hans skyld. De næste par år var det 

sommer hele året rundt, og de fattige 
nød livet og sagde til sig selv: ”Se, dét 
er vejr! Dét er fremgang! Det er sådan, 

det skulle have været, da Verden blev 
skabt, så de fattige ikke havde skullet   

lide, som de har gjort indtil nu!” Sam-
men med de fattige jublede 

de rige, fordi markerne, 
engene   og vingårdene alle 

producerede mere.   Men 
dette vidunderligt varme 
vejr var ikke kun godt for 

menneskene, men for alle 
jordens skabninger: alle 

ynglede og fik unger, både 
slanger, snoge, firben, frøer, 

krebs, ulve, bjørne, ræve og 
alle andre dyr. Hertil kom 
der rigelige mængder af 

fluer, hvepse og myg. Alle 
måtte gå rundt med en he-

stehale i hånden, så man 
kunne vifte insekter væk, 

og om natten kunne ingen 
sove på grund af sengelus. 
Hverken mennesker eller 

hus-dyr kunne udholde alle 
de kryb. Og oven i dette 

blev landet fyldt med frøer 
og tudser; der var ikke én 

bar plet jord uden frøer eller 
tudser på. Det var, som om   

hele jordoverfladen var 
brolagt med sten, så mange 
frøer og tudser var der. Ja, 

det var sådan, det var! 
”Den, som også vil have 

horn, han vil ende med at 
miste sine ører”, som de 

gamle sagde.   Frøerne og 
tudserne blev ved med at 
vokse og blev så store som 

gæs. Og deres leder, kong 
Tudse, blev så stor som et 

hus. Hans øjne var så store som gryde-
låg, og alle, som så kong Tudse, blev 

fyldt af frygt og sagde til sig selv: ”Du 
milde, hvad var det for et uhyre?” Folk 

samledes og begyndte at dræbe frøer og 
tudser, som om de håbede, at det ville 
rydde deres gårde for dem. Men så snart   

man begyndte at bekæmpe dem og 
dræbte nogle, så ville mængder af andre 

frøer komme, hidkaldt af råbene fra 
dem, som blev dræbt, og samtidig ville 

de kvække så voldsomt, at koret af de-
res   stemmer nåede himlen og skræmte 
alle fra sans og samling.  

VERDENSMÅL 13: 

Klimaindsats. 

Sct. Peter og den fattige 
mand. Makedonien. 

Der var en fattig mand, der altid var 
sulten og tørstig og berøvet ethvert håb. 

En dag var han på vej hjem fra arbejde, 
en kold og regnfuld dag, hvor mark og 

vej var blevet til mudder, og han rystede   
af kulde, som et blad ryster på et træ. 
Da ville hans held, at han mødte Sankt 

Peter, som også var på vej hjem.   
”Godaften, Sankt Peter,” sagde den fat-

tige mand til ham, 
”hvordan har du det, hvad 

har du for?”   ”Må Gud 
Herren skænke dig alt 
godt, du gode kristne! Jeg 

har   det godt, Gud være 
lovet! Og hvordan har du 

det?” ”Vi har det godt, 
Gud være lovet, oh, Sankt 

Peter,” sagde den   fattige 
mand, ”vi lever og er sun-

de. Men at være fattig er 
hårdt; se bare på mig: jeg 
er nøgen og barfodet og i 

mudder til knæene. Når 
jeg kommer hjem i seng, 

vil jeg stadig være gen-
nemblødt, og det er jeg 

stadig, når jeg står op 
igen.” ”Der er dog Gud 
Herren, gode kristne,” 

sagde Sankt Peter til ham, 
”Gud Herren er her også 

for jer, som er fattige.” 
”Ja, bare Gud Herren også 

var der for os fattige!” 
sagde den fattige   mand 
til ham. ”Fra jorden til 

himlen bønfalder vi dig, 
Sankt Peter, om at gå til 

Gud Herren og bede Ham 
om i det mindste at skabe 

varmt vejr hele året, som 
om det var sommer. På 

den måde kan vi fattige 
mennesker arbejde i mar-
ken og skaffe brød til de 

børn, som Gud har skæn-
ket os. Vi fattige vil ikke bede   Gud om 

rigdom; vi beder kun om, at vejret vil 
være varmt; dét er alt, vi ønsker. Åh, 

Sankt Peter, vil du ikke nok gå til Gud 
og bede Ham om at gøre det varmt hele 
året, så der aldrig mere er koldt?” Den 

fattige mand græd, da han sagde disse 
ord, og han kyssede bedende begge 

Sankt Peters hænder. Sankt Peter fik 
ondt af ham, og han gik straks op på 

toppen af et højt bjerg, faldt på knæ og 
bad til Gud, for at Han skulle opfylde 
den fattige mands ønske: at der skulle 

være sommer hele året rundt og aldrig 



 
”Bring ham min dybeste respekt, men vi 

beder fra jorden og op til himlen, om 
han ikke nok vil skifte mening om det-

te!” ”Hør mig, du, min mand, jeg bøn-
falder også kong Tudse om ikke at tage 
vores datter som sin brud.” udbrød Sankt 

Peters kone. ”Hun vil blive så skræmt! 
Hun er blevet forkælet af sine   forældre 

og har spist den fineste mad, hvordan 
skulle hun kunne blive en tudses brud? 

Her er nogle gaver fra os til kong Tudse. 
Gå i fred, brødre, og sig til kong Tudse, 
at vi ønsker ham alt det bedste!”   Ægte-

skabsmæglerne tog sækken med gaver, 
vendte tilbage til kong Tudse, og fortalte 

ham alt, hvad Sankt Peter og hans kone 
havde sagt dem. ”Sankt Peter og hans 

kone narrer ikke mig med nogle gaver! 
Jeg vil tage deres datter til brud eller 

dø!” meddelte kong Tudse ægteskabs-
mæglerne. Kong Tudse begyndte straks 
på at forberede brylluppet og sendte sine 

gesandter ud i alle retninger for at invite-
re bryllupsgæsterne. Slanger, snoge, 

firben, frøer og tudser og andet kryb 
blev alle indbudt. De samlede sig alle i 

kong Tudses bolig som hans bryllupsføl-
ge. Trommerne begyndte at lyde i kong 
Tudses gård, og hans gæster begyndte at 

danse, mens de kvækkede; samtidig 
sendte kong Tudse besked til Sankt Pe-

ter om at gøre hans datter rede, da han 
var på vej med sit bryllupsfølge for at 

hente hende. Da kong Tudses budskab 
nåede Sankt Peter, begyndte han at græ-
de og hev sig i skægget som for at rive 

det af, mens hans kone flåede i sit hår. 

 Straks gik Sankt Peter op på bjerget for 

at anråbe Gud. Han faldt på sine knæ og 
råbte så højt, han kunne: ”Åh, Herre, 

hjælp mig, og befri mig for Tudsen, 
inden han tager min datter!” ”Indser du 
nu, Peter, at dette vejr er værre end det, 

der var der, før jeg skabte sommer hele 
året!” ”Det er min skyld, oh, Herre, 

tilgiv mig!” udbrød Sankt Peter, ”Jeg 
har forvoldt dette, ikke Du!” ”Så gå i 

fred, Peter, og frygt ikke.” sagde Gud 
Herren, ”jeg vil redde din datter.”  

Da Sankt Peter nærmede sig sit hus, så 

han, at millioner af frøer, tudser, slan-
ger, snoge og mange andre dyr havde 
omringet hans hus. Kong Tudse havde 

grebet hans datter og sat hende i sin 
vogn, der blev trukket af to okser med 

slanger og snoge som seletøj. De var 
begyndt at trille afsted mod kong Tud-

ses hus.  

Men midt på den varme dag kom en 
stærk vind pludselig blæsende fra nord 

og frøs jorden. En frygtelig storm rejste 
sig, som frøs alle krybene ihjel; alle 
som én faldt de døde om på det sted, 

hvor de stod! Det sidste kryb, som dø-
de, var kong Tudse. Alt frøs og blev så 

hårdt som sten, men så blev vejret roligt 
igen, som det var Guds vilje. Sankt Pe-

ters datter kom hjem igen, og hendes 
forældres glæde var uden ende. ”Det er 

bedre, som det er nu,” sagde alle folk, 
”Selvom det er koldt, så er vi i det 
mindste fri fra alt det kryb, som vi led 

under.”   

Menneskene indså, hvor deres ulykke 
kom fra, og de så ingen udvej. 

”Folkens,” sagde de ofte, ”lad os gå til 
Sankt Peter og bede ham stige op til 

Gud og bede Ham befri os for disse 
kryb, som ikke lader os leve og arbej-

de.” Mange gange kom folk til Sankt 
Peter med sådanne bønner, men Sankt 
Peter følte sig for flov til gå til Gud og 

bede om det. Oven i alt det, så skete der 
også en ulykke for Sankt Peter: Én mor-

gen kom Sankt Peters datter ud med en 
skovl for at rydde familiens gårdsplads 

for frøer og tudser. På dette tidspunkt 
kom kong Tudse netop forbi Sankt Pe-

ters hus, og han så Sankt Peters datter 
feje skovlfulde af frøer og tudser ud. 
”Hvorfor smider du frøer og tudser ud 

med en skovl på den   måde?” spurgte 
Kong Tudse hende. ”Hvis jeg ikke smi-

der dem ud, vil der ikke være plads til 
mig! De fylder vores gård som får!” 

sagde hun. ”Hør, du skal få at se, hvem 
du skændes med!” sagde kong Tudse til 
Sankt Peters datter og gik derfra. Den 

aften sendte kong Tudse ægteskabs-
mæglere til Sankt Peter for at ansøge 

om hans datters hånd. Da Sankt Peter og 
hans kone hørte ægteskabsmæglernes 

ord, rejste hårene sig på deres hoveder 
af frygt og skam. ”Hør mig, brødre, kan 

kong Tudse ikke bede en anden om at 
blive hans brud? Jeg og min kone har 
kun én datter; kan han ikke bede om en 

brud fra en familie med mange døtre?” 
sagde Sankt Peter.  

 



  

 

 

 
 

 

  

 
 

Høflighed er bestræbelsen på at ville behage andre. 
Charles de Montesquieu. 

 

REBEL 
Sydens rebeller! Det er bedre  

at dø oprejst end at leve på knæ. 
 
10. april 1919 blev revolutionslederen 
Emilio Zapata myrdet.  
 
Fire år efter fandt man på en stolpe et sted 
i Cuernevaca en indskrift, udskåret med 
en machete, dateret 11. april 1919, dagen 
efter mordet. Den lød som ovenfor. 

 

Bevingede ord  

Direktør Jensen var på vej til Amerika på en internatio-

nal luksusliner. Da han kom ind i spisesalen den første 

dag, førte tjeneren ham han til et tomandsbord. Straks 

efter kom en franskmand hen til bordet. Inden han satte 

sig, bukkede han formelt og sagde smilende: ”Bon ap-

petit.” 

Jensen havde fået en god opdragelse, så han sprang op 

og bukkede også. ”Jensen,” mumlede han. 

Denne lille ceremoni blev gentaget ved hvert eneste 

måltid de næste tre dage. Franskmanden kom altid for 

sent til måltiderne og sagde altid sit: ”Bon appetit,” 

inden han tog plads, og hans forvirrede bordfælle 

sprang hver gang op og sagde: ”Jensen”. 

Men den fjerde dag blev det danskeren for meget, og 

han betroede sig til en landsmand, han havde truffet 

ombord. 

”Forstår de … denne franskmand, han præsenterede 

sig den første dag - Bon Appetit, hedder han, og jeg 

præsenterede mig, men lige siden har vi præsenteret os 

for hinanden ved hvert måltid fire gange om dagen, og 

det synes jeg er overdreven høflighed.” 

”Men, kære direktør Jensen,” deres bordfælle hedder 

virkelig ikke Bon Appetit - det er fransk og betyder 

”Velbekomme.” 

”Næh, nu har jeg aldrig …!” udbrød Jensen. ”Og her 

har jeg … men tak skal De have.” 

 

Den aften kom Jensen lidt for sent til middagen. Før 

han satte sig, bukkede han og sagde: ”Bon appetit.” 

Hvorefter franskmanden sprang op fra sin stol, smilede 

og udbrød: ”Jensen.” 
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30/1 - 2023 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

1/2 - 2023 kl. 14.00 
Tæppecurling på Solhøj  
 
 

1/2 - 2023 kl. 17.00 
Kyndelmissegudstjeneste 
 
3/2 - 2023 kl. 19.00 
Rul og Leg, Event Andst 
 
5/2 - 2023 kl. 09.00 
Badminton-holdturnering 
unge hjemme-reserveret 
 
5/2 - 2023 kl. 10.30 
Gudstjeneste-Septua-
gesima 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen 

 

 

Andst Avisen 
 - er klar til at 

hjælpe dig med 
Din annonce. 

 

Skriv til … 
avisen@andstavisen.dk 

eller ring på 
40 41 82 06. 


