
 

 
 

 
Af Viggo Kaspersen. 

 

Kransen var sat op. 

Det var tid til 

”rejsegilde”. 
 

I en gammel børnesang 

står der: 

”Rejsegilde holder man, 

når et hus er færdigt op 

til taget”. 

Færdigt er huset ikke, og 

der blev ikke rejst nogen 

spær, da det er hus med 

fladt tag, men alligevel 

var det tiden at fejre, at 

man tør tro på, at skolen 

står klar til at modtage 

de 125 elever, der er til-

meldt til næste skoleår. 

 

Det var en glad forstan-

der, der kunne byde velkommen 

til elever og alle gæster, især 

håndværkerne, der står for bygge-

riet. 

”Det er en stor dag og et længe 

næret ønske, der snart går i opfyl-

delse. Vi går hver dag rundt og 

kniber os i armen.” 

Og der var tak til mange forskelli- 

 

med LR-Kredit har givet os mulig-

hed for at låne pengene.” 

”Jorton, hovedentreprenør, ene-

stående godt og professionelt ar-

bejde i tæt samarbejde med de  

mange underentreprenører.” 

”Arkitekt, Mark Le Fevre, Atra har 

også været en super god samar-

bejdspartner. Du har udarbejdet 

tegningerne og været vores 

”kvalitetskontrol”.” 

SAE’s pedel, Flemming, vil jeg 

fremhæve. Han har bidraget med 

en kæmpestor viden om alt, hvad 

 

ge, som har været medvirkende til, 

at projektet kunne blive til virke-

lighed. 

”Bestyrelsen, for deres vovemod 

og tro på fremtiden”. 

”Frøs Sparekasse, som sammen  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev også mulig-

hed for at kigge lidt på 

de nye faciliteter, selv 

om det stadig kræver 

lidt viden for at se, 

hvad de forskellige 

rum skal blive til. 

Her et glimt fra det nye 

auditorium, hvor der 

bliver sid-

depladser  

i niveau-

deling 

som i en 

teatersal. 

 

Der blev 

indmuret 

et stålrør 

med for-

skellige 

2019-ting 

fra Andst. 

der findes af bygninger og ikke 

mindst, hvad der findes under 

jordoverfladen af mærkelige rør 

og installationer.” 

Flemmings popularitet også 

blandt eleverne lod sig ikke 

skjule, da hans navn blev nævnt. 

Og Karsten Degnbol fortsatte: 

”Skolens ansatte fortjener i høj 

grad også en stor tak. I har væ-

ret fleksible og meget forstående 

under hele processen, når f.eks. 

78 kæmpestore jernrør med me-

gen støj blev banket i jorden,når 

lærerværelset blev flyttet, eller 

når cementbaljer blev placeret 

mellem undervisningsmaterialer 

og IT-udstyr.” 

”En særlig stor tak til alle sko-

lens 85 elever. I har med stor 

interesse og forståelse fulgt byg-

geriet. I ved, vi bygger for jer - 

men også, at det i dette skoleår 

har givet nogle udfordringer: 

nogle har flyttet værelse, der har 

været støj, svingende temperatu-

rer og længere vej fra ældreboli-

gerne til skolen.” 

”Det er elevernes fortjeneste, at 

vi i dagens anledning har lejet 

en pølsevogn. Det ved jeg, I har 

set frem til. 

Som gode værter er det normalt 

skolens gæster, som må gå til 

pølsevognen først, men sådan er 

det ikke i dag. 8. klasse må gå til 

pølsevognen først, derefter de to 

9. klasser og til sidst 10. klasse. 

Derefter alle vi andre.” 

Køen blev smukt overholdt. 

 

Og der var ingen tvivl om, at pølserne var en succes. 

I vognens indre blev udfoldet en enorm fingerfærdighed. 

Så kan eftertiden få et lille ind-

blik i, hvad ting vi foretog os. 



ne må være der, men det 

skal behandles ordentlig. 

 Samtidig har vi en bøn om, 

at der ikke smides cigaret-

skodder på pladsen, da små 

børn putter alt i munden, og 

et skod er det rene gift for 

børn i den alder, vi passer.  

 Ligeledes øl kapsler, de skal 

også i affaldsspanden.  

 

Alle ønskes en rigtig dejlig påske. 

Hilsen 

Dagplejerne i Andst  

Skrevet på facebook af  

Lissi Astrup Hansen. 

 

Dagplejen i Andst har søgt og fået 

økonomisk støtte fra Friluftsrådet 

til at lave en naturlegeplads ved 

dagplejens legestue.  

Vi er nu næsten færdige og er 

selv glade for resultatet. 

Det vil give masser af leg og læ-

ring for de små borgere i Andst.  

 

Udover Friluftsrådets tilskud har 

vi fået doneret “flisemaling”, 

som Jan Smidt har stået 

for . 

Vi har modtaget træstub-

be og får også en kabel-

tromle doneret, hvilket vi 

er meget taknemmelige 

for. 

 

Alt dette har jo kostet 

mange penge, og vi har 

brugt mange fritimer på 

at lave det sjovt og godt 

for dagplejebørn i Andst. 

 

DERFOR vil vi ønske og 

håbe, at andstborgere vil 

være med til at bruge fa-

ciliteterne, men også at 

de vil være med til at 

passe på faciliteterne: 

 At man lige tager 

en snak med sine 

børn/unge menne-

sker om, at de ger-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

netværk, planlægning og afvikling 

af turneringer, kommentering, 

fotografering, præmieoverrækkel-

ser, oprydning, kagebagning, ser-

vering, pizzabagning, salg af slik, 

chips og sodavand og ikke mindst 

sammenpakning og oprydning 

helt til sidst.  

Tak for jeres hjælp. 

 

Som det fremgår her, går tingene 

ikke af sig selv!   

 

 

 

 

 

 

Der er mange roser til arrangører-

ne, og Susanne fortsætter: 

 

Tusind tak for ros på vegne af 

Event Andst net party team: Oli-

ver, Casper, Jakob, Frank, Per, 

Christian, Susanne, som sammen 

med flere fra Event Andst Teamet 

og alle de skønne frivillige hjæl-

pere sørgede for planlægning, 

klargøring, sponsering, opstilling 

og pyntning, testning, strøm,  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NYT I ANDST! 

 
I Andsthallen, ABA, har der for 

første gang været afholdt netparty. 

 

Der har været konkurreret på com-

puterspil i mange aldersgrupper. 

Event Andst stod for arrangemen-

tet, og på facebook skriver Su-

sanne Pedersen: 

 

Event Andst takker alle for at bi-

drage til vores første gang med 

Net Party i ABA. Det er gået rig-

tigt godt.  

Tak til alle jer hjælpere, der gjor-

de det muligt.  

En særlig tak til ALLE sponsorer, 

som sørgede for alle de flotte præ-

mier til vores energiske spillere.  

Tak til alle deltagere, som holdt til 

at være i hallen så længe.  

 

Vi fik afholdt mange spændende 

kampe og fik uddelt flotte præmier 

af flere omgange. 



 

 

 
 

 

 

Af Susanne Pedersen. 

 

Ikke mindre end 45 

fra Andst deltog d. 

11.4 til Vejen kom-

munes hædringsar-

rangement, hvilket 

svarer til, at Andst 

deltog med ca. 20 % 

af deltagerne til ar-

rangementet.  
 

Vi fik rigtig god mad.  

Tak til Sdr. Hygums frivil-

lige. 

 

Og så tak til alle de dygti-

ge idrætsudøvere og frivil-

lige, der blev hædret til 

Vejen kommunes årlige 

veltilrettelagte arrange-

ment, som vi i Andst har 

glædet os til at deltage i.  

 

 

U16 håndbold drenge og ledere. 
Velfortjent hædring til vores seje U16 håndbold drenge for særligt jeres 

mange års sammenhold. Rigtig godt gået. Alle deres forældre var med til 

at fejre dem. Det var rigtigt hyggeligt og velfortjent.  
 

Stort tillykke. 

Event Andst 
blev hædret 

for deres altid 

fantastiske 

indsats og ide-

rigdom, samt 

at det var lyk-

kedes at sam-

mensætte et 

nyt hold.  

 

Alle deres for-

ældre var med 

til at fejre 

dem.  

 

Det var rigtigt 

hyggeligt og 

velfortjent.  

 

Stort tillykke. 



 

Tusind tak for indstillingen og for 

at blive nomineret.  

Prisen gik velfortjent til Morten, 

som var indstillet af hele 3 for-

eninger.  

Stort tillykke til dig Morten.   
 

Foreningsprisen 

Andst Ungdoms- og Idrætsfor-

ening vandt sidste år forenings-

prisen, som i år gik velfortjent til 

Askov Mudeaters for rigtig man-

ge spændende tiltag.  

Stort tillykke til dem fra Andst.  

 

Tak for flot deltagelse til de hæd-

rede, forældre, familie og besty-

relse samt for et rigtig fint arran-

gement.  

 

Således oplevet af Susanne Pe-

dersen på vegne af bestyrelsen i 

Andst Ungdoms- og Idrætsfor-

ening. 

stolt man kan blive over at blive 

udvalgt, fordi man som mange 

andre gør en forskel.  

Det gav i hvert fald hjertebanken, 

når man stod der foran alle folk og 

fik lov til at lytte til, hvad der bli-

ver fortalt om de enkelte nomine-

rede, herunder en selv. Jeg blev 

helt forpustet og lidt svimmel .  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningslederprisen 

Kommunen får altid mange ind-

stillinger til Foreningslederprisen, 

så det er både dejligt, svært og 

spændende at læse alle de indstil-

linger, der kommer, fortalte Fol-

keoplysningsformanden. 

De havde nomineret 3, hvoraf Su-

sanne Pedersen var den ene. Sikke 



 

 

 
 

 

LET SUDOKU: 

”Hvordan har I formået at holde sammen 

så længe?” 

”Det er faktisk 

ganske simpelt.  

Vi er fra en tid, 

hvor ting, der 

var i stykker, 

blev repareret. 

IKKE SMIDT 

UD!” 

Svar på opgaver uge 16:  

15 håndslag. 

Han stod på nederste trin. 

 

Når 5 pottemagere laver 5 

vaser på 5 minutter, hvor 

mange vaser laver så 10 pot-

temagere på 10 minutter? 
 

Se svaret i næste avis. 

 

Frederik havde taget sin 

lillebror med hen for at se 

cirkusteltet blive stillet op. 

Da han fik øje på direktø-

ren, øjnede han en chance. 

Må jeg godt få en fribillet, 

hvis jeg henter vand til ele-

fanterne? 

Det har vi en motor til at 

ordne.  

Men, fortsatte direktøren 

med et blink i øjet, du får 

en billet, hvis vi må bruge 

din lillebror til at fodre lø-

verne med.  

Hvad siger du til det, lille-

bror? 

Lillebror sank en stor 

klump. Så spurgte han for-

sigtigt: 

Må jeg godt se forestillin-

gen først? 

Familien sidder ved middagsbordet og 

snakker om, at den ældste søn, Erik, som 

står i lære, snart skal være svend. 

Lillebror Svend på 6 år lytter med store, 

forundrede øjne. Endelig slipper det ud: 

Skal jeg så være Erik? 
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’ 

mandag, 22. april 
16:00 Musikfortælling  
    "Rødhalsen" i kirken 
16:30 Sommerton for  
    familiespillere 
 

onsdag, 24. april 
14:00 Krolf på Solhøj 
 

torsdag, 25. april 
10:00 Krolf på Solhøj 
14:00 Banko på Solhøj 
 

søndag, 28. april 
10:00 Gudstjeneste 
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