
 

 

 
 

Af Susanne Pedersen. 
 

Denne blæsende og regnful-
de søndag var det planlagt 
at slutte kommuneløbene af 
i Andst. 
Det foregik i Andst Borger 
og Aktivitetscenter. 
 
Det er første gang Andst 
Ungdoms- og Idrætsfor-
ening deltager i dette. Men 
vi sagde ja, da vi blev op-
fordret fra AM i børneha-
ven i ABC.  
 
De enkelte klubber inviterer 
de andre løbeklubber, så vi 
kommer godt rundt i kom-
munen.  
 
Det er ganske gratis at del-
tage, og der afsluttes med 
kage inden der takkes af. 
 
 
 

blæsende og regnfulde prognoser 
fra bedste side.  

Vejret viste sig heldigvis trods  
 

Affaldsindsamling 
 

På søndag d. 31. marts er der landsdækkende affaldsind-
samling, og det bakker vi naturligvis også op om i Andst, så 
vi fortsat kan holde vores skønne natur ren og pæn at fær-
des i.  
Vi starter med gratis kaffe og rundstykker i anlægget fra kl. 
9, og derefter får du udleveret affaldssække og en rute, der 
passer til dig og din familie.  
 

Vi håber at se mange andstborgere til et par hyggelige ti-
mer. 
 

Med venlig hilsen 
Borgerforeningen 



 

 
Vi vil derfor invitere igen i løbet 
af efteråret. 
Hold øje med Andst Avisen, Fa-
cebook. 
 
Tak for en god dag. 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Pedersen 
Andst Outdoor Walk, 
Run & Trail  
Andst Ungdoms- og 
Idrætsforening 
 

 
 
Så ABA cafeen var fyldt 
til bristepunktet, da der 

skulle spises 
kage. 
 

Tak for en 
god dag.  
 
Vi forventer 
at deltage 
igen i Løb i 
Vejen Kom-
mune til næ-
ste sæson.  
 

 

Vi fik talt til mindst 62, der deltog 
i arrangementet, som enten gik 
eller løb med.  
 
Der var flere fra Andst, som del-
tog for første gang og tog med 
rundt på gå turen.  
 



Hvordan var det nu lige, 
at et råbåndsknob skulle 
bindes - hvad for en ende 
skal øverst? 

 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Forældre og børn på øvelse 
giver mange gode situatio-
ner. 
 
Der var stor forældreopbakning til 
det årlige gruppemøde, som er 
spejdernes generalforsamling. 
 
Dagen startede med løb rundt på 
grunden ved Spiren, og der var 
forskellige udfordringer, der mød-
te deltagerne. 
 
AT få videregivet en elastik, hæn-
gende på et sugerør, kræver kon-
centration, men det lykkedes. 
 
 

At binde et råbåndsknob med reb-
enderne bundet fast på to perso-
ner, kræver lidt snilde. 
 

 

Dagsorden til Andst Lokalråds årsmøde  
den 1.april 2019 kl.19.00 i ABA 

 
 

     1. Valg af dirigent og referent 
     2. Valg af 2 stemmetællere 
     3. Lokalrådets beretning 
     4. Behandling af indkomne forslag 
     5. Forelæggelse af årsregnskab 
     6. Valg til Lokalrådet (vælges for 2 år) 
         Ulige år: 2 medlemmer samt 1 suppleant 
         Lige år: 3 medlemmer samt 1 suppleant 
     7. Valg af 2 revisorer 
     8. Eventuelt. 
 

John Raahauge 
Andst Lokalråd 



 

Der blev rettet en stor tak til dem 
for deres indsats, og de vil stadig 
stå i baggrunden og træde til, når 
der er opgaver, der skal løses. 
 
Anna-Marie Rose blev valgt ind i 
gruppebestyrelsen. 
Det er håbet, at flere får mod på 
at være med, da det er vigtigt for 
arbejdet, at der er en god gruppe-
bestyrelse. 
 
Gruppen har en rigtig god økono-
mi, hvilket ikke mindst skyldes 
Kærnehuset i Gesten Skov, som 
lejes ud hele året. 
 
Sommerlejren går til Houens Od-
de spejdercenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spejdernes bestyrelse består af 5 
forældre + alle lederne. 
 
Det var tiden for Finn Nielsen og 
Kim Jensen at takke af, da de ikke 
længere har børn, der er spejdere. 
 

 

Der skulle smages på ting, man 
ikke måtte se, og morsealfabetet 
kom i brug: 

…./…-/.-/-..//.../-/.- -.-/.-.// 
-.././.-.//…././.-.// 
 
Man kunne også hygge sig på an-
den måde på spejdergrunden. 
 
Heldigvis er det tilladt at klatre i 
grenene, for hvor er det spænden-
de. 
Efter løbet var der nogen, der 

havde sørget for aftenmaden, 
hamburgerryg, baconkrydret kar-
toffelmos og lækre salater. 
 
Derefter en kop kaffe. 
 
 



  
 

Forårsmarked 

Vi ses på Markdannersvej 
mellem Solcenter og Krotorv 

Køb lokal honning 

hos Nicolai 

Bagagerumsmarked 

Mød op, sælg ud... 

...og gør en god handel 

Er der lidt mundgodt?  Ja da... 

Støt Kaffe- og Kageboden 

Køb en pølse, øl og vand hos John 

Køb bland selv slik hos Høkeren 

 - fyld posen for 100 kr. 

Sommer-isene er kommet hos Høkeren 

- køb dem til fast lav pris 10 kr./20 kr. 

Kom, snak og se - vi får besøg af: 

De rappe fra Andst kører knallert og 

Gesten Knallertklub 

Johnnys minigraver 

MC Andst 

En Tupperware konsulent 

Lørdag den 30. marts fra 10-16 

 Prøv Det Muntre Køkken 
eller dekorer porcelæn 

hos Else Marie 



 

visningen af med en super flot 
opvisning. (En stor tak til efter-
skolens lærere og forældre, der 
kommer og bakker op om vores 
opvisning). 
 
Inden de mange fremmødte til-
skuere kunne gå hjem med en 
god og glad oplevelse, var der 
kaffe- og kagebuffet, som frivilli-
ge, forældre, bedsteforældre og 
St. Andst Efterskole havde bagt i 
dagens anledning, og som Margit 
og Co. sørgede for stod klar, da 
opvisningen sluttede. (Tak for 
det) 
 
Andst Ungdoms- og Idrætsfor-
ening´s gymnastikafdeling vil ger-
ne takke sponsorer for T-shirts til 
gymnasterne.  
 
Der skal også lyde en stor tak til 
elever og gymnastiklærere fra St. 
Andst Efterskole for at sætte sto-
le op og gøre hallen klar til årets 
opvisning. 
 
Også tak til 
de mange 
AUI-ledere 
og aktive 
medlemmer 
samt alle de 
frivillige 
hjælpere i 
forbindelse 
med årets 
gymnastikopvisning for den store 
indsats, som de ydede for at gøre 
opvisningen så flot og festlig.  
 
Elly Laursen  

På vegne af 

Andst Ungdoms- og Idrætsfor-

ening Gymnastik 

 
 
JuniorMix inviterede os med på 
Savannen til Løvernes Konge, 
hvor vi blandt andet mødte Ti-
mon og Pumba.  

Midt i det hele inviterede Vok-
senholdet alle interesserede på 
gulvet til SMART training. Der var 
heldigvis mange, der tog mod 
opfordringen/udfordringen.  
 
Tak til Ungdomsmix Esbjerg, som 
leverede en super opvisning, og 
St. Andst Efterskole sluttede op-

 

 
Af Elly Laursen. 
 

Der var rigtig mange tilskue-
re til Gymnastikopvisningen 
fredag, den 8. marts i Andst.  
 

Da Andst Ungdoms- og Idrætsfor-
ening´s gymnastikafdeling afholdt 
forårsopvisning, var det samti-
dig kulminationen på et langt for-
arbejde i vinterens løb fra de 7 
hold og ca. 260 gymnaster.  
 
Til selve opvisningen deltog AUI´s 
egne hold: Familieholdet, Trollin-
ger, PowerKids, JuniorMix og 
Voksenholdet samt 2 gæstehold: 
Ungdomsmix Esbjerg og St. Andst 
Efterskole. 
 
Alle hold leverede rigtig flotte 
opvisninger. Der var stor kreativi-
tet på holdene, der alle viste lidt 
af, hvad de havde lært i vinterens 
løb. Efter ”En lille and med vin-
ger”  var det tid til at få holdene 
på opvisningsgulvet. 

Familieholdet kom fræsende ind 
på motorcykler, og der var fart 
over feltet for både forældre, sto-
re søskende og hovedpersoner-
ne, de små 1 – 3-årige. 
 
Derefter var det på med dykker-
brillerne, da Trollingerne kom 
svømmende ind på halgulvet. Po-
werKids syntes at sæsonen var 
gået Ninja hurtigt, derfor havde 
de forklædt sig som Ninja´er og 
kæmpede mod hinanden. 
 
 



 

En mand, som altid var på jagt 

efter at lave lidt sjov med om-

givelserne, var indlagt på syge-

huset til sit årlige ”eftersyn”. 

 

En sygeplejerske kom med en 

dertil indrettet flaske, i hvilken 

han skulle levere urin til un-

dersøgelse. 

 

Jeg kommer efter flasken om 

et kvarters tid. 

 

Et øjeblik efter kom en gang-

pige med et glas 

juice, og det gav 

ham en god idé. 

Han hældte sim-

pelthen juicen i 

flasken og lagde 

sig tilbage i dyner-

ne. 

Da sygeplejersken 

kom efter flasken, 

så hun kritisk på 

indholdet: 

Det ser lidt grum-

set ud, synes jeg. 

 

Forbavset så man-

den på indholdet: 

Ja, det har De da 

for resten ret i. 

Det må jeg da hel-

lere filtrere èn 

gang til, og så satte 

han flasken for 

munden og tømte 

den. 

 

Derefter ringede 

han efter nogen, 

der kunne samle 

den besvimede sy-

geplejerske op! 

 

 

HER I ET VALGÅR: 

Når vælgerne ikke er 

enige med mig, har de 

ikke forstået, hvad 

det hele drejer sig om. 

Når de er enige med 

mig, er de virkelig nå-

et ind til sagens ker-

ne. 

Svar på opgave uge 12: 2½ t. 
 

To skovarbejdere står 
over for en fyrrestam-
me på 16 m. 
Stammen er lige tyk 
over det hele, og det 
tager de to mænd 4 
min. at skære den 
over. 
Hvor lang tid vil det 
tage dem at skære 
den i stykker på 80 
cm. 

Se svaret i næste avis. 



 

 

 

 

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, 7680-1088 (formand), ), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsniing: Randy Johansen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mandag, 25. marts 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
 

tirsdag, 26. marts 
14:00 Strikkecafé 
 

onsdag, 27. marts 
14:00 Krolf på Solhøj 
19:00 Generalforsamling 
Andst Vandværk 
 

torsdag, 28. marts 
10:00 Krolf på Solhøj 
14:00 Foredrag på Sol-
høj"Præstehistorier fra Fyn og 
Sønderjylland" 
 

søndag, 31. marts 
10:00 Gudstjeneste 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

BOGBUSSEN 
Holder hver tirsdag 

kl. 13.15 - 13.45 
på hjørnet af 

Markdannersvej  
og Vestergyden 

Har du bestemte ønsker ved-
rørende titler eller emner,  
kontakt da Vejen Bibliotek  

på tlf. 79 96 52 50 eller  
vejbib@vejenkom.dk 

 

 
 

tirsdag, d.   
26/3 - kl. 14.00 

 

Tag dit håndarbejde 
med og drik en kop kaffe  

med andre nørklere 
 

Velkommen! 

AUI har også noget for dig! 
Se de aktuelle tilbud på: www.aui.dk 

Bestyrelsen: formand@aui.dk, naestformand@aui.dk, kasserer@aui.dk 

Outdoor - Walk, Run & Trail 
Kenneth, 20621854 og Susanne, 23110324 

Håndbold 
Lone, 50951238 

Fodbold 
Finn, 26999274 

Gymnastik 
Elly, 28947195 

Volleyball 
Ove, 30338579 

Badminton 
Susanne, 23110324 

Event Andst 
Gitte, 30298582 og Susanne, 23110324 


