
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Det bedste ved folkekirken er 
den rummelighed, som er så vig-
tig for Danmarks største fælles-
skab: folkekirken. Når vi mødes 

om de kristne budskaber i kirke-
rummet, får vi nye perspektiver 
på verden omkring os, ligesom 

livet og hvverdagen får nye di-
mensioner. 

Kirken er for mig meget mere 
end et religiøst fællesskab. Kir-

ken er også kultur– og værdibæ-
rer, og det skal kirkens aktiviteter 
afspejle. 

Diakoni har mange ansigter, og 

indimellem ville jeg ønske, at vi 
kunne brede os meget mere ud. 
Jeg bliver oprigtigt ked af det, 

når jeg hører om ensomme ældre, 
som mister livsmodet, om enlige 
forældre, som kommer til kort, 

når hverdagen skal hænge sam-
men. Vi kan gøre meget som kir-
ke. 

 En ny avis med…. 
 

• En hilsen fra kirken 
• Redegørelse fra Andst For-

samlingshus 
• Kontingent Andst Forsam-

lingshus 
• Kontingent til Borgerfor-

eningen 
• Tilbud om lopper 
• Indbydelse til borgermøde 

om fjernvarme 
• KFUM-Spejdernes general-

forsamling 
• Hjerteforeningens general-

forsamling 
• Indb. til  Andstmesse 
• Generalforsamling i vand-

værket 
• Generalforsamling i Bor-

gerforeningen 
• Generalforsamling i AUI 
• Nyt fra AUI 
• Det sker i Gamst 
• Gåværterne indbyder til 

vandring 
 

God læsning. 

 

I årets første menighedsråds-
blad udtaler en menigheds-
rådsformand bl.a.: 
Den første søndag i advent var jeg 
til højmesse med min mand. I går 
var jeg i kirken til koncert med Fan-
gekoret sammen med min mand og 
min mor. Både højmessen og kon-
certen var et dejligt frikvarter fra 
hverdagens stress og jag. 
 

Uanset om jeg sætter mig til rette 
foran alteret for at lytte til præstens 
prædiken eller Fangekorets sang og 
fortællinger, så fyldes jeg med tak-
nemlighed over, at vores kirke åb-
ner sig mod menigheden og invite-
rer indenfor. 
 

Julen er hjerternes fest, men ikke 
alle føler, at de har noget at fejre. 
Kirkens og julens budskab om håb 
for fremtiden, næstekærlighed og 
tilgivelse er så vigtige i denne tid, 
hvor alt for mange oplever utryg-
hed, ensomhed og sorg. 

Pizzagudstjeneste  

søndag d. 5. marts kl. 17.00 
En forårsgudstjeneste med fuld fart og nye 
begyndelser. Efter gudstjenesten er der piz-
za i konfirmandstuen. 

LÆSEKREDSEN 
28. marts kl. 14.00 

 

“Et helt liv” er ganske enkelt en 
lille perle. Med sine blot 154 si-
der gør bogen, ligesom hovedper-
sonen Andreas Egger, ikke meget 
væsen af sig. Forfatter Robert 
Seethaler er åbenlyst heller ikke 
en mand af mange ord, men dem 
han vælger at bruge, gør det ud 
for en meget stor roman.  
Skal du mon være med i læsekred-
sen til efteråret? 

Vagabondernes liv 

Tirsdag den 21. marts kl. 15.00  

er der levende foredrag af Carla, der valgte at bru-
ge 9 måneder sammen med gutterne på de danske 
landeveje, for at kunne skrive en autentisk beret-
ning om vagabondernes liv.  

Vi hører om ”Banjo-Per”, 
“Hvalrossen”, ”Rødspætten” 
og alle de andre gutter. Det var 
stort for Carla, da hun blev 
navngivet ”Klokkeblomst” på 
de danske landeveje.  
Ikke nok med at hun var ble-
vet accepteret, - nu var hun 
også en del af flokken. 
 

Velkommen i konfir-
mandstuen kl. 14.30 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Nye kontingentterminer i fodboldafdelingen. 
 
Fra i år vil fodboldafdelingen ændre kontingentbetalingen, sådan at man betaler et forårskontingent og et 
efterårskontingent. Alle DBU Jyllands udendørs fodbold-turneringer afvikles som to halvårsturneringer, 
og derfor er det praktisk, at kontingentet betales for hver halvsæson, uanset om man spiller udendørs el-
ler indendørs fodbold.  
 
Betalingsterminer bliver 1/3 og 10/8. Det har den fordel, at fodboldudvalget ud fra kontingentindbetalin-
gerne kan se, hvilke hold vi skal tilmelde i de forskellige aldersklasser. 
Hidtil har det været sådan, at spillerne betalte et udendørs kontingent og et indendørs kontingent, men 
det er ikke rimeligt, at f.eks. vores ældre ungdomsspillere ikke får valuta for det indbetalte beløb, fordi 
de skal på efterskole efter sommerferien, ligesom vi ofte ser, at spillere stopper med udendørs fodbold, 
når indesæsonen med andre idrætsgrene går i gang.  
 
Desuden bliver der færre og færre indefodboldtilbud, idet vinterturneringen udendørs er i kraftig frem-
gang. 
 
Det er ikke tanken, at fodboldkontingentet skal stige, men der kommer nok en mindre pristalsregulering 
for at dække de udgiftsstigninger, der kommer på turneringsgebyr, dommer - og materialeudgifter o.l. 



 

 
 
 
 
 
 

Ovennævnte sætning var 
AUIs formanden Elly 
Laursens indledende ord i 
bestyrelsens beretning på 
generalforsamlingen i for-
året 2022.  
Og hun fortsatte: "Måske ikke så 
meget på penge som på frivillig 
arbejdskraft, som får vores man-
ge afdelinger til at fungere året 
rundt til stor gavn for vores med-
lemmer". 
Nogle afdelinger i AUI har let 
ved at skaffe frivillige ledere og 
trænere, mens det kniber mere 
for andre. Nu er turen så kommet 
til fodboldafdelingen, hvor der  

  

 
 
 
 
 
 
 

skal flere nye kræfter til i de yng-
re afdelinger hos både piger og 
drenge. Det vil være en enorm 
fordel, hvis man kan være to-tre 
forældre m/k omkring et fod-
boldhold, og hvis du lige bræn-
der for at gøre en indsats, så kon-
takt en af medlemmerne i fod-
boldudvalget.  
 
Du kan få al den hjælp, du behø-
ver, og der er ingen, der bliver 
"kastet for løverne" uden hjælp. 
Og du kan regne med en god for-
ældreopbakning på de forskellige 
hold, ligesom der også er mulig-

hed 
for trænerkurser. 
 
 
 
Fodboldkampene i de  yngre år-
gange bliver dømt af lokale dom-
mere, og det sparer klubberne for 
mange penge.  
I AUI har vi indtil nu kunnet 
trække på enkelte forældre, lige-
som trænerne for andre hold end 
deres eget og medlemmer af fod-
boldudvalget ofte har passet fløj-
ten, men kan det blive ved ???. 
Også her er der mulighed for vej-
ledning, og har man mere "blod 
på tanden" er der også mulighed 
for kurser. 

  

BANKO.  8 og 22 marts  kl. 19.30  
  

FORÅRSFEST 25. marts kl. 18.00.  
Hyggelig aften med fællesspisning og drinks. 
 

Mere info i avisen og på Facebook. 
Vi ses.   Gamst Forsamlingshus.  

Det sker 
i Gamst  
i marts 



  

 

Bemærk 
vore 
annoncører 
 

STØT 
DEM 

Vandring 
 

Af Susanne Pedersen. 
 

Hver søndag kl 10 går vi 
fra Krotorvet ud og får en 
god snak og en masse 
skridt.  
 
 
 
 
 
Nogle gange tager vi også 
på tur uden for byen. 
 
Den anden 
dag rundede vi 
over 100 km til 
sammen!!! 
Det var virkelig 
sejt gået. 
 
Kom og hver med det ko-
ster ikke andet 
en et smil til 
dine følgesven-
de. 
 
Ses. 
 

Andst  
Gåværter 



  

 

 

 
 

 

  

 

 

Der findes to tragedier i livet. Den 
ene består i ikke at få det, hjertet 
begærer. 
Den anden er at få det. 

George Bernard Shaw. 
 

Fremskridt er de utilfredses værk. 
Jean-Paul Sartre. 

Hele virksomhedens personale var 

blevet kaldt sammen i fabrikkens kan-

tine, hvor den administrerende direk-

tør ville fremsætte en udtalelse af 

vidtrækkende betydning for samtlige 

ansatte. 

”Mine damer og herrer,” begyndte 

han. ”Firmaets direktion har konsta-

teret, at der gennem nogen tid har 

verseret et rygte. Og i dag kan jeg af-

sløre for jer, at dette rygte taler sandt. 

Fra og med den første i næste måned 

vil hele virksomheden gå over til auto-

mation.” 

Der opstod en voldsom mumlen og 

urolig flytten på fødderne. Den admi-

nistrerende direktør løftede hånden til 

tavshed og fortsatte: ”Ikke en eneste 

af de ansatte vil blive afskediget. Alle 

kan hæve gage som sædvanligt. Der 

vil blive udbetalt gratialier som hidtil. 

Pensionsordningen vil blive forbedret. 

Fuld løn under sygdom. Alle virksom-

hedens medarbejdere vil for fremti-

den møde på deres arbejde om onsda-

gen. Kun om onsdagen.” 

Lang pause. Der var dødstille i loka-

let. Så lød en klagende røst fra bag-

grunden: 

”Hva’ for no’et? HVER ONSDAG?” 

VIDSTE DU, at du kan få Andst Avisen på mail hver mandag morgen?  
Gå ind på Andst.info på forsiden. Nederst i højre hjørne under TILMELDING TIL NYHEDSBREV 
skriver du din mailadresse. Så er du med! 



 

 

 
 

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. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
27/2 - 2023 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

1/3 - 2023 kl. 14.00 
Tæppecurling på Solhøj  
 

3/3- 2023 kl. 19.00 - 21.00 
Rul og Leg - Event Andst 
 

5/3- 2023 kl. 09.30 - 13.00 
Badmintontræf fra 16 år 
 

5/3- 2023 kl. 17.00 
Pizzagudstjeneste 
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