
 

 

Af Helle Torp. 
 

Strikkepindene hviler i varmen. 
Den trofaste flok af strikkende, 
som producerer dåbsservietter til 
sognets dåbsbørn, holder pause fra 
pindene og tager i stedet ud i som-
merlandet for at finde inspiration 
til nye motiver og vinterens samta-
ler over pindene. 
Vi mødes ved konfirmandstuen 
tirsdag d. 10. juli kl. 10.00 og med-
bringer madpakker. Turen går til 
Haderslev Domkirke, hvor vi 
blandt andet skal se messehaglerne 
designet af dronningen. Tilmelding 
senest d. 8. juli til Helle Torp på 
21840830. 

  
 

Kirken er åben – selvom døren er 
lukket. 
Kirken er som regel åben for besø-
gende eller eftertænksomme i dagti-
merne, når graveren er på arbejde. 
Førhen stod dørene åbne, men det 
fandt svalerne ud af, og betragtede 
det store fine rum, som et velegnet 
sted at bygge rede. 
Svaler er fantastiske luftakrobater, 
men de rydder ikke op efter sig, når 
de taber redemateriale og andet, så 
dørene er lukkede. 
I en anden kirke et andet sted var 
en ugle fløjet ind ad den åbne dør. 
Ingen bemærkede det, og om afte- 
nen, da uglen ville ud igen, var dø- 

 
 

ren lukket og låst. 
”Altså, jeg er jo kommet ind, ergo 
må jeg også kunne komme ud 
igen!” sagde den kloge ugle til sig 
selv. 
Den fløj hen mod det lyseste sted i 
kirken, de store vinduer, og baldre-
de mod glasset for efterfølgende at 
baske mod gulvet med en fortumlet 
fornemmelse. 
”Det, man ikke kan se, findes ikke,” 

vrissede den med sammenpresset 

næb. Den tog på ny sigte mod de 

lyse vinduer og baldrede endnu en-

gang fortumlet mod glasset.  

(Fortsætter på side 2) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 

 
1. jul.   kl.  10.30 -    
    5. s. e. trinitatis 
 
8. jul.   kl.  09.00 -    
    6. s. e. trinitatis  
 
15. jul.   kl.  10.00 -    
    7. s. e. trinitatis   
 
22. jul.   kl.  10.30 -     
    8. s. e. trinitatis 
 
29. jul.   kl.  09.00 -     
    9. s. e. trinitatis   
 
05. aug. kl.  10.30 -   
   10. s. e. trinitatis 
 
 
 
 

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. 
 

Pt. er det skiftende præster, der varetager 

embedet under ferie og friweekends. 

 

GRAVER:  

Jeppe Hansen, 75 58 86 34 

Kirkegårdskontor, Vestergyden 16 

Hertil rettes henvendelser angående kir-

kegården. 

 

ORGANIST:  

Jakob Horsbøl Andersen, 27 59 86 50 
 

KIRKESANGER:  

Elisabeth Fischer Jessen, 28 93 84 96 
 

MENIGHEDSRÅDET FORMAND: 

Ole Jensen, 40 28 82 12 

 

TAXA (bestilles fredag eller lørdag) 

40 600 300 
 

 

 

Turen går i år til Ribe, 

hvor vi besøger  Sct. Kata-

rinæe kirke og kloster, 

hvor en guide vil hjælpe os 

på vej. 

Spisning i Weis’ Vinstue. 

Besøg på Vadehavscenteret 

med rundvisning og kaffe. 

 

Tilmelding til Anita 

2342-9074 

 

 

TUR TIL 

HADERSLEV DOMKIRKE 

10. juli kl. 10.00 
 

’Tilmelding til Helle Torp 

2184-0830 



(Fortsat fra forsiden). 
 

Mere og mere irriteret og genta-

gende sin viden fra gamle bøger, 

om at det, som man ikke kan se, 

heller ikke er noget, slog den klo-

ge ugle sig gul og blå mod glasset. 
 

Overfor på den modsatte væg var 

et billede af Noahs ark. Duen, som 

var malet oven på arken, drejede 

pludselig hovedet og fik stemme 

og sagde til uglen: ”Måske ville 

det være godt for dig, hvis du ikke 

kun tager notits af det, som man 

kan se. Måske burde du tænke lidt 

på det, som man ikke kan se, og 

som alligevel har stor virkning.” 
 

“Dåmme dåe” mumlede uglen 

uforståeligt med sit knækkede og 

sammenbidte næb: ”trår då, då ka´ 

lære maj noét?” 
 

Efter endnu tre mislykkede forsøg 

med fuld fart i mod den rude, som 

den ikke ville anerkende eksisten-

sen af, fordi den ikke kunne se 

den, fløj den en sidste tur, brække-

de nakken og faldt død mod jor-

den. 
 

Duen blev et med maleriet igen, 

men forinden nåede den at fælde 

en tåre over uglen, som kun stole-

de på sin viden. 

 

Havde den dog haft lidt tillid, lidt 

tro på det, som ikke kan ses,  så 

var det måske endt anderledes, 

nåede den at hviske. 

 

Bag kirkens døre åbner sig et 

spændende univers. Meget kan 

man se og høre umiddelbart.  

Noget taler til forstanden og noget 

andet til hjertet.  

 

Det kan være frugtbart ik-

ke at være for forudindta-

get, når man åbner døren, 

for så er man mere modta-

gelig for duens budskab, 

Helligåndens hvisken, invi-

tationen til refleksion.  

 

God sommer! 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Med det sjette og sidste JBU-

stævne her i foråret er U 10-

pigerne færdige med at spille 5-

mands fodbold. Efter sommerferi-

en rykker pigerne en række op og 

bliver U 11-spillere, og denne 

række spiller 8-mands fodbold på 

en halv "rigtig" fodboldbane.  

Mandagens stævne i Askov bød 

på to nederlag, 0-3 mod Bække 

SF, og 2-5 mod Askov/Malt IF. 

Selvfølgelig spiller vi for at vinde,  

Et kombineret hold fra de to U 10-

pigehold i Andst U&I spillede en 

træningskamp i Skodborg i spillet 

8:8, som begge hold skal spille 

efter sommerferien. Det var en 

spændende opgave for begge hold, 

for der er jo forskel på en 5-

mandsbane på 30 x 40 meter og en 

8-mands på 52 x 65 meter.  

De "grønne" fra Andst var forbe-

redt på et stærkt hjemmehold, som 

i modsætning til Andst har spillet i 

A-rækken 

her i foråret, 

men uden de 

farvede bril-

ler må man 

sige, at det 

var Andst, 

der viste det 

bedste sam-

menspil, og 

det resultere-

de da også i 

flere virkelig  
 

 

 

 

 

 

gode gennemspillede angreb, 

hvoraf to blev udnyttet.  

2-0 til Andst, der godt kunne have 

vundet større med bare en lille 

smule held i sprøjten. 

 

På billedet ses en af få farlige 

Skodborgforsøg efter hjørnespark, 

men fra højre side Louise, Malene 

(målmand), Katrine, Mia, Ida, 

Maja og Lærke ser ud til at have 

styr på situationen.  

men det var igen glædeligt at se 

den fremgang, der er i pigernes 

fodboldspil, og det må være det 

vigtigste i øjeblikket. 

Og så er det skønt at se, at ingen 

giver op, at der ikke er kritiske 

bemærkninger til en enkelt kikser 

eller to, for hånden på hjertet: der 

var flere af modstandernes mål, 

der var lidt "billige". 

Pyt med det. Nu venter en velfor-

tjent sommerferie, og så er vi klar 

igen i uge 32. 



  

 
  

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

U 11-pigerne havde be-

stemt ikke fået indstillet 

sigtekornet rigtigt, da 

holdet afviklede det fem-

te og næstsidste JBU-

stævne i foråret.  

I den første kamp mod 

Ribe 2, som vi tidligere 

har vundet over med 7-3, 

ville bolden ikke ind over 

Ribes målstreg. Skud på 

stolpen, skud lige ved si-

den af målet, gode målmandsred-

ninger.  

 

Alt løb ud i sandet for Andst-

spillerne. Til gengæld havde Ribe 

vind i sejlene i den anden ende.  

3-0. 

 

En flok skuffede grønblusede spil-

lere, men det varede ikke længe, 

og i pausen inden den næste kamp 

blev multibanen i Stepping flittigt 

brugt. 

Efter den interne dyst på kunst-

græsset var vi klar til kampen mod 

Gram, det bedste hold i puljen, og 

det blev en meget fin kamp fra 

begge sider og en fortjent Gram-

sejr på 2-1 for anden gang i år.  

 

 

Vamdrup, Rødding og to Andst-

hold var med i U 10-pigerækken 

ved Røddings store stævne for 

både drenge og piger.  

 

De fire deltagende hold spillede 

alle mod alle, og der var stor 

jævnbyrdighed i de seks kampe, 

hvoraf ikke mindre end fem endte 

uafgjort.  

Nu skal det også siges, at spilleti-

den kun var 2 x 8 minutter, måske  

 

 

lige et par minutter for kort, for 

der er også noget, der hedder ud-

skiftningsspillere.  

 

Inden de to sidste kampe kunne 

alle fire hold vinde turneringen, 

men Andst "United" og Vamdrup 

ødelagde deres muligheder ved at 

spille 1-1.  

 

 

 

 

 

Så var det op til "City" at forsvare 

den grønne bluse, men en forry- 

gende kamp mod Rødding endte 2

-2, og det gjorde hjemmeholdet til 

pokalvindere.  

 



   

 
 
  

 

 

knuder, at tænke kre-

ativt, at lave bål og en 

masse mad derpå, om 

kort&kompas  samt 

taget mærker  

Af spejderlederne. 

Så er første halvdel af 2018 

gået.  

Der er 

sket meget 

hos spej-

derne.  

Nytårspa-

raden var 

det første 

vi opleve-

de i janu-

ar.  

Hurtigt 

derefter 

kom faste-

lavn i hal-

len.  

Til vores 

almindeli-

ge møder sker der en mas-

se. Vi har lært knob og  



ulvenes 

sommerlejr.  

Tak for lån af børnene, 

der er rigtig blevet hyg-

get og grint, 

mens vi har 

lært en masse 

nyt og oplevet 

naturen.  

Her i juni har vi holdt 

sommerafslutning og  

I april tog vi på di-

striktsturnering.  

Bæversommerlejren fulgte i 

maj, sammen med byfesten.  



 

 

 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

 

 

 

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), Ulla Engebæk,2876-8408 (formand), Helle Agerskov Høffner, 2067-5011 (korrektur), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  

- www.Andst.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mandag, 25. juni 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
16:30 AUI Badminton  
    Summertime 
 

torsdag, 28. juni 
17:30 Grill-fest på Solhøj 
19:15 Andst-Øsby: Old boys 
    fodbold 
 

søndag, 1. juli 
10:30 Gudstjeneste 
 

 

    

Kære forældre og spillere  
Tilbud til vores unge spillere inkl. familie, som ikke 
er klar til at sætte ketsjeren i skabet 

og gerne vil spille badminton indtil september start.  
15 mandage april-juni (9.4.18-25.6.18) og august 
(6.8.18 – 27.8.18) Tag kampen op med far/mor/
fætteren/søsteren… 

 Mandage Målgruppe Indhold Pris for 15 

mandage 

16.30- 18.00 ALLE Vi laver fæl-
les opvarm-
ning. Og spil-
ler småspil/
kampe med 
forskellige 
makkere. 

  

350 KR.) 

  

   

 Stævner: I kan fortsat melde jer til på www.badmintonpeople.dk.  

Spørg Lene eller Susanne ved brug for hjælp. Husk at følge Facebookgruppen 

Badminton Unge Andst. Her kan I også stille spørgsmål, eller hvis I har brug for 

hjælp. Øvrige muligheder for betaling: 

o Familiekontingent for husstanden: 500 kr.  

o Muligt at betale pr. gang: 30 kr./spiller Mobilepay 21180 AUI.  

Badminton Trænerteamet  


