Af Rikke Ulbrandt Henriksen.

Af Helene Kjær Klyhn.

Foråret kom til Andst
Der er var en summen af liv, solskin
og smil på læben, da der for første

Rekordstor opbakning til
affaldsdag i Andst.
Søndag, d. 31. marts afholdt vi den
årlige affaldsindsamling i Andst, og
opbakningen var i år særdeles fremragende!

På trods af, at uret skulle stilles en
time frem søndag morgen, mødte
ca. 85 Andst borgere op til rundstykker i anlægget og greb derefter
en affaldssæk og gik en rute i byen
i det skønne forårsvejr.

John Raahauge skriver på facebook:
Andst lokalråd har her til aften afholdt deres årlige årsmøde, (årsberetning finder du her i avisen).

Der blev foretaget nogle vedtægtsændringer, ligesom Lokalrådets Initiativpris 2019 blev præsenteret. Der
blev valgt 3 nye medlemmer til Lokalrådet. Undertegnede valgte at
stoppe efter 11 års arbejde i Lokalrådet, eller sagt på en anden måde, at
jeg var det sidste medlem, der har
været med fra starten. Tak til alle
igennem tiden, som jeg har samarbejdet med og god vind fremover til lokalrådet.

gang blev holdt forårsmarked i
Andst.
Området omkring Høkeren var knudepunktet, og der var mulighed for at
støtte “Knæk Cancer” ved at købe
kaffe og kage eller prøve det muntre
køkken.
Duften af grillpølser var tillokkende
og fik
flere til
at slå sig
ned og
nyde en
pølse
med lidt
at drikke
til.
(Fortsætter
side 2)

Der blev solgt ud af stort og småt,
og flere gjorde en god handel.
Der var Tupperware, pynteting og
boder med legetøj.
Beton Krea og alskens lækkerier
for en handyman hos Steen. Nicolai, en lokal biavler, stod klar med
forskellige slags honning, og der
var også mulighed for at kigge
nærmere på Johnnys minigraver.
Flere knallertkørere fra Gesten og
Andst udnyttede det gode vejr til
at få luftet køretøjet, og en velfortjent pause til forårsmarkedet gjorde det muligt for interesserede at
kaste et nærmere blik på de mange
flotte knallerter.
Flagalleen indrammede markedet på
smukkeste vis, og
der blev kigget,
handlet og snakket,
og vigtigst af alt
kom foråret for alvor til Andst indpakket i det smukkeste vejr, Dannebrog og hygge.
På vegne af Else
Marie, Hans Jørgen,
John og undertegnede vil jeg takke
alle jer, der bakkede
op.
Det var en fornøjelse at være med!

Af John Raahauge.

Bestyrelsesmøder
Lokalrådet har i 2018 afholdt 5
bestyrelsesmøder samt været til
møde med Vejen Kommune
(økonomi-udvalget) og til møde
vedrørende evalueringen af pedelordningen.
Arbejdsfordelingen i lokalrådet
Efter sidste årsmøde opdelte vi
vores opgaver imellem os, som er
en rigtig god ting.
Fælles Fodslaw, Foreningsdagen,
Krotorvet, Landsbypedellen m.m.
Nye hjemmesider for byen
Der arbejdes på opgraderingen af
vores hjemmeside for Andst
(Andst. Info). Der er givet grønt
lys fra Andst Avisen, og vi har
haft DGI med indover.
Det er og har været et langt, sejt
træk. Vi må nok også sige, at der
ikke har været den fulde opbakning fra foreningerne i Andst til
de møder, vi har haft til orienteringsmøde. Det er en glæde at
kunne meddele, at hjemmesiden i
dag er lanceret.
Der er fremadrettet behov for, at
de forskellige foreninger bidrager
med relevant indhold på deres
områder.
I efteråret lancerede vi hjemmesiden boiandst.dk, som er rettet
mod potentielle tilflyttere til området.
Hjertegruppen som selvstændig
forening
Hjertegruppen, som i dens levetid
har hørt ind under Lokalrådet, er

blevet en selvstændig forening i
Andst fra september 2018.
Vi har igennem tiden haft et godt
samarbejde med gruppen, og vil
ønske dem god vind fremover
som selvstændig forening og tak
for samarbejdet.
Fælles Fodslaw
Der er opbakning fra byen og
godt gang i de forskellige undergrupper for at se på muligheden
for fælles foreningshus.
Dette er jo en del af vores udviklingsplaner.
Der samarbejdes med ABA og
ABC, der også har mangel på
plads.
Byggegrunde
Vi har nu fået en ny udstykning
med Hjortebakken med i alt 12
nye grunde, og i den anledning
har vi i samarbejdet med Vejen
kommune fået lavet nogle videoklip med lokale personer fra
Andst, som er nye tilflyttere.
Vi synes selv, at det er blevet til
en fantastisk reklame for Andst.
Det var ellers meningen, at der
skulle komme 16 nye grunde,
men af forskellige årsager blev
det til 12.
Nabohøring
Vi har fået en henvendelse omkring den første store jordvold
ved Tunetanken, som var lagt helt
ud til den gamle hovedvej.
Vi tog kontakt til Teknik og Miljø, som senere gjorde Tunetanken
opmærksom på at flytte den længere ind på deres grund, og det
gjorde de så efterfølgende.

Kommende madaffaldsordning
i Vejen Kommune
Vi fik henvendelse fra Vejen
Kommune omkring madaffaldsordningen, som skulle træde i
kraft senest 2023, men som nok
bliver i 2020 i stedet for.
Vi lagde det ud, så folk kunne
komme til et møde eller kommentere det. Det var ganske få meldinger, vi fik på det.
Stier i byen
Der har været drøftet af flere omgange omkring stiforbindelser i
byen, men det er lagt noget i bero.
Kommunen har ikke rigtig noget
at byde ind med, og den store sti,
der skulle forbinde Sølykke til
Enggårdsvej og Østervang ligger
derfor også stille. Ellers må de 2
grundejerforeninger tage det op.
Foreningsdagen i Andst
Andst Lokalråd støtter op omkring foreningsdagen i Andst.
Det er dejligt, at foreningerne kan
arbejde sammen på tværs til sådan en dag, så alle borgere kan få
indtryk af, hvad der foregår i
Andst.
I år var vi så noget uheldige med
placeringen af datoen, så vi i Lokalrådet ikke kunne være med
omkring generalforsamlinger/
årsmøder, da vi så ikke kunne
overholde vores vedtægter.
Det var vi så selv noget skyld i ,
da vores repræsentant nok ikke
gjorde opmærksom på det i tide.

Foreningsdagen skulle jo meget
gerne samle så mange foreninger
som muligt.
Møde med Vejen Kommunes
økonomiudvalg
På mødet med Vejen Kommune i
år drøftede vi den store plan omkring udviklingen af området omkring ABA og ABC og den akutte
mangel på plads.
Vi kan så sige, at de var lydhøre
over for planerne, men derfra og
til at de bliver til noget kendes
endnu ikke.
Vi drøftede ligeledes cykelsti til
Vejen over Gamst, som vi ønsker
os, men det bliver jo nok en 1-2
vej. Vi spurgte samtidig til
Gamstvejs udmunding til Gestenvej, om de har tænkt på den, når
de nye ramper ved motorvejen er
klar, og derved kommer der noget
mere trafik på Gestenvej, som vores cykelstier skal krydse.
De noterede det i hvert fald.
Vi snakkede også om lys på stien
ved stadion fra Ryttervej og ned
til Lyngbakkevej, da mange bruger den for at komme enten til
dagpleje eller på stadion og klubhus.
Vi har fra vores møde sidste år
fået afslag på ønske om større afstand mellem 60 km-skiltene på
hovedvejen, samt et ønske om fortov fra Enggårdsvej ud til den anden indkørsel, og endelig ønsket
om et “farligt vejsving”-skilt ved
Gamstvej/Kærgårsvej.
Projekt Outdoor - Andst Andedam
Vi har i lokalrådet været til møde
omkring Projekt Outdoor - Andst
Andedam, et projekt på den gamle
tennisbane, et projekt vi i Lokalrådet bakker fuldt op om, som vi

også synes kan blive godt for byen og ikke mindst området der.
Det var så det, jeg har valgt at
tage med i min beretning.
Tak for samarbejdet til bestyrelsen og de personer, vi har arbejdet sammen med.
John Raahauge
Andst Lokalråd

Af Susanne Pedersen.

4 deltagere fra Andst
klarede det rigtigt flot
til DMU.
U17/19 B single Anne Mia
vandt alle sine kampe og fik

guld

og kan nu kalde

sig danmarksmester.

Tillykke med medaljen

.

U17/19 B Mix Anne Mia vandt
med Nikolaj fra Brørup alle deres kampe og fik

guld

og tillykke:

I kan nu kalde jer danmarksmestre.

U17/19 B damedouble:
Anne Mia vandt med Natasja fra Snejbjerg og fik bronze i
damedouble.
Tillykke.
Flot kæmpet!

U13 D single
Ann Sofie blev puljevinder og
kom i 1/4 finalen, men tabte til
hende, der endte som nr 1.
Flot kæmpet!

U13 D single
Jonas var i 2 spændende 3sættere i puljen, men gik ikke
videre.
Flot kæmpet!

U13 D damedouble Ann Sofie vandt med Vera fra KBK
en kamp og havde 2 spændende 3 sættere, men gik ikke videre. Flot kæmpet!
U13 D herredouble
Jonas blev puljevinder med
Lauritz fra kirke Hyllinge og
kom i 1/4 finalen.
Flot kæmpet!
U13 D Mix
Daniel og Ann Sofie vandt 1
og tabte 1 i puljespillet.
Flot kæmpet!
Jeg er stolt over jeres indsats. Og der var også tid til
hyggeligt samvær.

️

.

Rigtigt stort og fint stævne
for alle aldre og alle rækker.

Med venlig hilsen
Susanne Pedersen

1. Hvorfor kan en sæl ikke blive bryllupsfotograf ?
2. Hvorfor kunne frøen ikke lide at gå i skole..?
3. Hvordan blev citronen til lemonade ?
4. Hvorfor går den blinde kat altid med ble ?
Hvis du finder en løsning, må du gerne sende den til:
avisen@andstavisen.dk

Når klokken er 11 i Danmark,
er den 5 i USA,
10 i London og 18 i Kina,
og 13 omkring Moskva.
Hvor er vi danske et udvalgt folk,
at vi netop er født i selve,
det lille velsignede land, hvor klokken
er 11, når den er 11.

Svar på opgave uge 14: 2
min.

Hvis Jensens ur går 5
minutter for langsomt,
skønt han tror, det går
10 minutter for hurtigt,
hvad vil så ske, hvis han
går efter sit ur for at
være på togstationen, 10
minutter før toget går?
Se svaret i næste avis.

EN LILLE EKSTRA:
En kinesisk æske indeholder 4 små æsker.
Hver af de 4 æsker indeholder igen 4 æsker, og
hver af disse æsker indeholder en lille figur, som i
hånden holder en lille
æske, som indeholder 4
små æsker.
Hvor mange æsker er der
i alt, når den store æske
tælles med?
Se svaret i næste avis.

EN LUN JYDE.
En jysk fabrikant havde
for mange år siden købt en
gård på Sjælland.
En aften blev han inviteret
med til et gilde.
En anden af gæsterne var
en dambruger, der også
drev andre forretninger og
i det hele taget sad godt i
det, hvilket han ikke lagde
skjul på.
Således sad han og fortalte,
at han skulle betale 40.000
kr. i skat, hvilket var en
stor sum den gang.
For at drage fabrikanten
ind i samtalen spurgte han,
hvor meget denne skulle af
med i skat, og da han hørte, at det var 20.000 kr.,
sagde han overlegent, at
det jo ikke var ret meget.
Men da han ville vende sig
til den anden side, prikkede fabrikanten ham på
skulderen og sagde stilfærdigt:
”Jae, A goer da ud fra, te
det æ kjerkeskat, vi snakker
om.

mandag, 8. april
09:30 Gymnastik på Solhøj
16:30 Sommerton for
familiespillere

tirsdag, 9. april
14:00 Læsekreds
17:15 Bæver-Ulvemøde

onsdag, 10. april
14:00 Krolf på Solhøj

tirsdag, d. 9/4-kl. 14.
Vi taler om…
PETERS KÆRLIGHED
En historie bl.a. om
hvordan Danmarks
slavehandel endte.
Velkommen!

torsdag, 11. april
10:00 Krolf på Solhøj
14:00 Tøjsalg på Solhøj
v/DAMERNES BUTIK

lørdag, 13. april
09:00 LAN party i Andst

søndag, 14. april
10:00 Gudstjeneste
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