
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Grib muligheden for at handle.  

Der er brug for alle hænder. 

Folkekirkens Nødhjælp fortæl-

ler: 

Søndag den 12. marts går vi på 
gaden for at samle penge ind til 
mennesker i nød. Pengene går til 
Folkekirkens Nødhjælps generel-
le arbejde i verdens mest udsatte 
områder.  

I år har vi med indsamlingen 
særligt fokus på sultkatastrofen 
på Afrikas Horn, på det akutte 
nødhjælpsarbejde i Ukraine og 
jordskælvskatastro-
fen i Syrien. 

 En ny avis med…. 
 

• Opfordring til at 
hjælpe den 12. marts 

• Vigtigt arrangement i 
kirken 

• Næste avis hus-
standsomdeles 

• Andst Avisens repræ-
sentantskabsmøde 

• Kirkenyt 
• Første sejr over Dal-

by trods mandefald 
• Badmintonresultater 
• Verdensmål 15 
 

God læsning. 

 

 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Flere end 41.000 er omkom-
met og tallet bliver ved at 
vokse. 
 
Folkekirkens Nødhjælps indsamling 
2023 har overskriften: 

GÅ FOR MENNESKER I 
NØD. 
 
Indsamlingen finder sted den 12. 
marts og bliver en indsamling med 
MOBILE PAY. 
 
Du kan melde dig som indsamler! 
Ring på 40 41 82 06/Viggo Kasper-
sen. 

Lad os tale om døden. 
 

Døden er livets afslutning. I sidste ende er døden 
uundgåelig og et vilkår, alle mennesker deler. 
 

Lægevidenskaben er blevet i stand til at helbrede og 
forlænge liv. Alligevel melder døden sig på et tids-
punkt, men den er blevet en uacceptabel modstander, 
der burde kunne sættes til vægs.  
Det skaber vanskelige dilemmaer i sundhedsvæsenet. 
Ændrede familiemønstre gør juraen udfordrende, og 
endelig dukker der mange individuelle ønsker op i for-
bindelse med afskeden.  
 

Lad os tale om døden  

onsdag, d. 22. feb. kl. 19.00 i kirken!  
 

Her vil folk, der arbejder professionelt med døden, fortælle om 
deres arbejde og stå til rådighed for spørgsmål i en slags samta-
lesalon.  
 

Det er: Læge, Karen Spanggaard, bedemand, Jesper 
Lykke Christensen, advokat, Bodil Ravn og sogne-
præst, Helle Torp. 

 

HUSK! 
 

Næste Andst 
Avis omdeles i 
hele sognet. 
 

Skal du være 
med i avisen er 
deadline tirs-
dag, d. 21. kl. 
19.00. 
 
Du kan lige nå det! 

https://www.noedhjaelp.dk/stoet/ukraine
https://www.noedhjaelp.dk/katastrofer/syrien


  



Sidste år gik halvdelen af pengene 
fra vores husstandsindsamling til 

arbejdet i Ukraine 

Hvordan fordelingen bliver fordelt 
i år, ved vi først, når vi kan se, 
hvordan 2023 udvikler sig. Penge-

ne skal hen, hvor de gør størst 
gavn.  

Krigen i Ukraine har påvirket os 
alle sammen, og lige nu føler vi 

alle med de jordskælvsramte i Sy-
rien, men vi må ikke glemme de 
mange andre katastrofer verden 

over.  

HVORDAN HJÆLPER VI? 

Lige nu mærker vi alle sammen de 
stigende priser og den skyhøje in-
flation. Det går særligt ud over 
verdens fattigste lande. 345 millio-
ner mennesker har lige nu akut 
brug for mad. Det tal var i 2019 på 
135 millioner – det vil sige en tre-
dobling på bare tre år. 

Behovet for hjælp har aldrig været 
større, og i Folkekirkens Nødhjælp 
kæmper vi hver eneste dag for at 
stoppe den galopperende sultkata-
strofe. 

 Det gør vi igen-
nem akutte ind-
satser og lang-
sigtede løsnin-
ger, for begge 
dele skal til, hvis 
millioner af 
mennesker ikke 
skal dø af sult. 

Derfor uddeler 
vi både nød-
hjælp, som red-
der liv her og 
nu, og sørger 
samtidig for, at familier og sam-
fund står stærkere over 
for klimaforandringer, krige og 
konflikter. Det sker ved at gøre 
udsatte områder selvforsynende 
med fødevarer og skabe mulighe-
der for at tjene penge. 

Det kan være uddeling af kontan-
ter, så familier kan købe mad og 
vand.  

Det kan være såsæd til nye afgrø-

der, der kan overleve i lange peri-
oder uden vand.  

Det kan være opsamlingssøer og 

vandingsanlæg, så høsten ikke 
går tabt. 

For hver indsamler, der 
går en rute, planter vi et 
træ i Etiopien.  

Det gør vi, fordi Etiopien er et af 

de lande, der er hårdest ramt af 
både sultkatastrofe og klimakri-
se.  

Træer er livsnødvendige for vo-

res klode og et klimavenligt bi-
drag til en fattig families kost og 
indkomst.  

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 26. feb. kl. 10.30 
1. søndag i fasten. 
 

Søndag, d. 5. marts kl. 17.00 
Pizzagudstjeneste 
 

Søndag, d. 12. marts kl. 9.00 
3. søndag i fasten. 
 

Søndag, d. 19. marts kl. 9.00 
Midfaste 
 

Søndag, d. 26. marts kl. 10.30 
Mariæ bebudelse 
 

Søndag, d. 2. april kl. 10.30 
Palmesøndag 
 

Torsdag, d. 6. april kl. 19.00 
Skærtorsdag 
 

Fredag, d. 7. april kl. 10.30 
Langfredag 

 
 

Søndag, d. 9. april kl. 10.30 
Påskedag 
 

Mandag, d. 10. april kl. 10.30 
2. påskedag 
 

ANDET KIRKELIV: 
 

 
 

Tirsdag, d. 21. marts kl. 15.00 
VAGABONDERNES LIV 
xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag, d. 28. marts kl. 14.00 
LÆSEKREDSEN i konfir-
mandstuen. 

 

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 
 

https://www.noedhjaelp.dk/klima


  

 

 

Det er så første gang, det er sket, 

lige siden dengang vi spillede 8-
mands fodbold mod hianden.  

Ok, Dalby havde det meste spil, 
vandt hjørnesparkstatistikken 
med 7-2, men den bagerste kæde 

gjorde det rigtig godt med Storm, 
Louise, Dina, Mia og Julie i spid-
sen, ligesom Julie i målet var me-

get påpasselig.  

Dalby kom foran 1-0, da et tilfæl-
digt indlæg lige slog et knæk og 
røg ind i målhjørnet.  

De "blå" svarede hurtigt igen med 

mange gode angreb over fløjene, 
og Line J og Line B afsluttede et 
af dem med sidstnævnte som mål-

scorer.  

 

 

 

 

Efter pausen blev de fleste af gæ-

sternes angreb stoppet inden 
straffesparksfeltet, og i den mod-
satte ende var vi meget tæt på at 
score på nogle gode chancer, idet 

både Line B og Alberthe var tæt 
på.  

Midt i halvlegen erobrede Thom-
sen bolden på midtbanen, spille-

de den videre til myreflittige 
Lærke og Falk, som med et ele-
gant ping-pong-spil smuttede 

forbi nogle Dalby-spillere, dyb 
stikning til Alberthe, og så stod 
det 2-1. 

 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Til sæsonens sidste hjem-

mekamp i vinterturnerin-
gen mod Dalby var U 15-
pigeholdet fra Andst/
Skodborg ramt af ikke 
mindre end 10 afbud, ik-

ke mindst på grund af 
sygdom, men det lykke-
des at samle 12 spillere 
med lån af to tidligere 
AUI/SIF-spillere fra Vam-

drup og Sdr. Hygum plus 
tre fra Bække.  

Og den sammenbragte flok 
gjorde det rigtig flot, og det lyk-
kedes at hive en kneben sejr på 

2-1 hjem. 



 

 
 

Af Susanne Pedersen. 
 

Lørdag var der … 
Træfstævne i Holsted. 
 
Liva og Asta Bjerge kom hjem 
med badminton pokaler.  
 
Signe og Alberthe nåede semifi-
nalen.  
 
Marius og Sigurd var rykket op 
i en gruppe med mere mod-
stand, så der blev kæmpet.  I 
giver den bare gas.  
 
 
 
 
Søndag spillede vi holdkampe 
for U09 og U15 i Andst. 
 
Det lykkedes trods megen syg-
dom den seneste uge, men kun 
med 100% kræfter hos alle spil-
lere at klare os igennem alle 
U09 og U15 holdkampe denne 
søndag.  
 
I bidrog alle til gode oplevelser 
og makkerskab uanset slutresul-
tatet.  
 

Tak for det  
 
U09 stillede op til 3 holdkamp, 
dog ikke uden kamp trods resul-
taterne: 2-4, 0-6, 0-6, MEN de 
leverede god modstand (fik 3 
sættere) og gav modstanderne 
fair kamp. 
 
U15 vandt en kamp: 4-2 og tab-
te en: 1-5 mod puljens tophold.  
 

I trænger om nogen til at få be-

nene opad, når i kommer hjem. 

Vi ses igen til træning mandag. 



 og Akwasis marker. Det havde ikke reg-

net på Ananses marker. Men hvorfor var 
der faldet regn på Akwasis? Det måtte 

der helt sikkert være et svar på. Han 
tænkte på Akwasi og besluttede at gå til 
ham og spørge ham, hvordan han havde 

fået regn over sine marker. Akwasi øn-
skede ikke at fortælle Kweku Ananse 

om Guds regnmager på grund af Anan-
ses grådige natur, men senere ændrede 

han mening, så han fortalte Ananse om 
Nsiah Pukkelryg.  

Så snart Kweku Ananse hørte dette, be-
sluttede han også at gå til regnmageren. 

Han ledte i skoven i mange timer og 
kom til sidst til Nsiah Pukkelryg, der sad 

under et træ og hvilede efter den tunge 
opgave, Gud havde givet ham. Så snart 
Kweku Ananse så ham, tog han en stor 

pind op fra jorden og slog med alle sine 
kræfter Nsiah Pukkelryg på ryggen med 

den. Pukkelryggen græd af smerte, men 
Ananse fortsatte med at slå ham med 

den tunge pind. Nsiah stønnede og faldt 
omkuld og stadig fortsatte Akwasi med 
at slå ham med al sin kraft, indtil Nsiah 

lå stille uden at bevæge sig. Kweku 
Ananse råbte til Nsiah, uden at der kom 

noget svar, og så blev Ananse bange, 
han havde jo dræbt Guds regnmager. 

”Åh, hvad har jeg gjort? Jeg har dræbt 
Guds regnmager.” Helst ville han løbe 

væk, men gjorde han det, ville det være 
klart, at det var ham, der havde slået 
regnmageren ihjel. Akwasi havde jo vist 

ham vej derhen og ville derfor vide, at 
det var ham.  

Kweku Ananse var dog så snedig, at det 
ikke tog lang tid, før han kom til en løs-

ning. Han tog Nsiahs døde legeme op og 
skjulte det i toppen af et mangotræ. Der-

efter henvendte han sig til Akwasi og 
fortalte, at han havde set et mangotræ, 

der var fuldt af modne mangofrugter. 

De aftalte, at de skulle gå og hente man-
goerne. Akwasi kunne godt lide mango, 

men han havde ikke lyst til at gå med, 
fordi han ikke stolede på Kweku Anan-
se. Senere ombestemte han sig og gik 

med Ananse. Da de kom til mangotræ-
et, bad Kweku Ananse Akwasi om at 

klatre op i det og ryste det. Så Akwasi 
kravlede op i mangotræet, og da han 

kom op til toppen, begyndte han at ryste 
det kraftigt. Pludselig styrtede Guds 
regnmagers krop ned fra træet, fordi 

Akwasi rystede det. Det fik Kweku 
Ananse til at råbe og græde: ”Akwasi, 

se, hvad du har gjort. Du har dræbt 
Guds regnmager. Han må have gemt sig 

i træet og taget et blund efter den tunge 
opgave, som Gud havde givet ham. Se 

nu, hvad du har gjort, du har dræbt ham. 
Hvad vil Gud nu sige?”  

Akwasi blev forvirret, fordi han ikke 
vidste, hvad han skulle gøre. Han klat-

rede ned fra træet; men da han kom ned, 
havde han en idé om, hvordan han skul-
le klare sit problem. Han lod, som om 

han var skrækslagen, og sagde, at han 
ville bekende sin skyld for Gud. Deref-

ter gik han væk. Kweku Ananse var 
meget glad og klappede i hænderne: 

”Din nar, nu har jeg bragt dig i proble-
mer. Gud vil virkelig straffe dig.” Så 

glad var Kweku Ananse, at han ikke 
forstod, at Akwasi var gået ud for at 
iværksætte en plan, der ville vise Anan-

se, at han bestemt ikke var nogen nar. 
Inden længe kom Akwasi tilbage med 

nogle mennesker og fortalte Kweku 
Ananse, at der overhovedet ikke var 

noget problem. Gud var glad for, at 
regnmageren var død, fordi han til tider 
havde været doven og nægtet at arbejde. 

”Gud vil belønne mig rigt for at have 
dræbt ham,” sagde Akwasi og begyndte 

lykkeligt at synge og danse. Han sagde, 
at han var kommet med Guds budbrin-

gere for at føre det døde legeme til Gud 
og få sin belønning.  

Kweku Ananse blev rasende, da han 
hørte dette. Han sagde vredt: ”Hør, 

Akwasi, nu skal du ikke blive for smart. 
Jeg dræbte ham! Jeg var bange for, at 

Gud ville straffe mig, det var derfor, jeg 
skjulte kroppen i træet. Du har fortalt, at 
Gud er glad for det. Jeg vil kræve be-

lønningen for at have dræbt Nsiah Puk-
kelryg.”  

Så han tog Nsiahs lig over skuldrene og 

gik hurtigt til Guds palads for at fortæl-
le ham, at han havde dræbt Nsiah, og at 
han gerne ville have sin belønning. Men 

da Gud hørte nyheden, blev han så vred, 
at han straffede Ananse ved aldrig at 

lade regn falde på hans marker igen.  

Derfor er der ørken i dag, dér hvor 

Kweku Ananses gård lå.  

VERDENSMÅL 15 

LIVET PÅ LAND. 

HVORDAN DER   OPSTOD ØR-

KEN   Ghana    

Kweku Ananse og hans ven Akwasi var 
kendt af alle for at være dygtige land-

mænd. De havde så store gårde, at folk 
kom for at købe yams, cassava og frugt 

hos dem.  

Efterhånden som tiden gik, blev de der-

for rige. Men ét år gik alt galt, fordi 
regnen ophørte med at falde. Kweku 

Ananse og Akwasi vidste ikke, hvad de 
skulle gøre. Alle vandløb og floder var 

tørret ud, og folk holdt op med at kom-
me, da selv Kweku Ananse og Akwasi 
ikke havde noget at sælge.  

Akwasi besluttede derfor at gå til Nana 

Nyankopon, Universets Skaber, for at 
anmode om hans hjælp. En morgen bad 
han til Nana Nyankopon og sagde til 

ham: ”Nana, der har ikke været regn i 
lang tid, så alle floder og vandløb er 

uden vand. Alle afgrøder på min gård er 
udtørrede og visne. Lad mig få regn.”  

Nana Nyankopon blev glad og sagde til 
ham: ”Jeg har uddelt nogle af mine gud-

dommelige pligter, fordi jeg er blevet så 
træt af små bønner hele dagen lang. Jeg 

har givet vindstyrken til Paa Kwesi, 
solskinnet til Yeboah og regnvejret til 

Nsiah Pukkelryg. Hvis du vil have regn, 
så gå hen og snak med Nsiah Pukkelryg 
og bed ham om at give dig lidt regn.”  

Akwasi blev meget glad og takkede 

Nyankopon. Han gik ud for at lede efter 
Nsiah Pukkelryg. Til sidst stødte han på 

ham. Nsiah Pukkelryg sad under et træ 
og hvilede efter den svære opgave, som 
Gud havde givet ham. Akwasi sagde 

pænt goddag, før han fortalte ham, at 
Gud havde sendt ham for at bede ham 

om regn. ”Hvis det er Gud, der har 
sendt dig, kan jeg ikke nægte dig det. 

Tag en lille pind, og slå på min ryg.” 
sagde han. Akwasi brød to små pinde af 
og slog forsigtigt Nsiah Pukkelrygs ryg 

to gange, takkede ham og gik hjem.  

Om morgenen, da han kom ud til sine 
marker, så han, at der havde været en 

voldsom regn om natten. Hans yams, 
cassava og alle hans øvrige afgrøder 
stod lodrette og grønne.  

På vej til sine marker kom Kweku 

Ananse forbi Akwasis marker, og da 
han så, hvor grønne de var, hoppede han 
op og ned af glæde. Samtidig slog han i 

luften og råbte ”Hurra!” Han troede 
nemlig, at regnen også var faldet på 

hans marker. Men sådan var det ikke. 
Da Kweku Ananse kom til sine marker, 

opdagede han til sin forundring, at reg-
nen var stoppet ved skellet mellem hans 



  

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

Gerrighed er den eneste last, der i efter-
kommernes øjne forvandles til en dyd. 

Martin Held. 
 

Gniere er ubehagelige samtidige, men 
behagelige forfædre. 

Victor de Kowa. 

Et fynsk ægtepar havde været nog-

le dage i Hamburg.  
 

Da de skulle rejse, opdagede de, at 

de kun lige akkurat havde penge 

nok til at komme hjem for - uden 

drikkepenge. 

Det lykkedes manden at få smuglet 

kufferterne ned i vestibulen uden 

hjælp, men her blev de lynhurtigt 

snuppet af dørvogteren, som bar 

dem udenfor og anbragte dem i en 

taxi. 
 

Den stakkels gæst så ingen anden 

udvej end at gå til bekendelse og 

sætte dørvogteren ind i situationen. 
 

Han reagerede lidt anderledes end 

ventet. Han trykkede en mønt i 

hånden på fynboen og hviskede: 

”Det spiller ingen rolle for min 

skyld, hr., men taxichaufføren er 

min svoger, og jeg vil ikke have, at 

han skal beklage sig til resten af fa-

milien over, at jeg prakker ham 

fedtede kunder på.” 
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20/2 - 2023 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

22/2 - 2023 kl. 14.00 
Tæppecurling på Solhøj  
 

23/2 - 2023 kl. 14.00 
Musikalsk underholdning 
v/Bjarne Schaleck 
 

26/2 - 2023 kl. 10.30 
Gudstjeneste-1.s. i fasten 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Her var plads til … 
 

DIN ANNONCE 


