
 

 

 

 

 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Andst Anlæg og 

Lyngbakkerne er en 

god historie, men vi 

mangler at få den 

beskrevet. 
I Hans Winthers skrift, 

”Langs livets landevej i 

halvtredserne og tresser-

ne”, står der følgende om 

Andst og det område vi 

her taler om: 

 

Historisk og geografisk 

set bor vi her i Andst et 

interessant sted. Vi skal 

tilbage til den tid, da lan-

det begyndte at tage form 

efter det Danmarksbille-

de, vi kender i dag.  

På en bakkeskråning vest 

for byen fornemmer man 

landskabets overgang fra 

istid til nutid.  

Mod vest de flade, de 

vandfriserede marker (Søengene, 

en fladhed skabt af vandmasserne 

fra den smeltende is).  

Mod øst, det bakkede landskab 

med næsten kvindelige former, 

runde og hyggelige. 

 

Og om en tidlig Borgerforenings 

bestyrelse fortælles der: 

 

I 1948 samles en lille flok af 

landsbyens borgere med det for-

mål at danne en forening, der skal 

varetage anliggender af betydning 

til gavn for Andst. Der nedsættes  

sted for sognets beboere, har til 

alle tider været omdrejningspunk-

tet i foreningens arbejde.  
 

Utallige arrangementer har været 

afholdt i de smukke rammer med 

morænebakkerne som kulisse og 

altid med et stort deltagerantal. 

Teaterforestillinger, med dygtige 

lokale aktører som Vagn Løven-

dahl og Tage Jørgensen, er blevet 

gennemført på den lille scene med 

den fakkelbelyste sø som bag-

grund.  

Ovenstående billede siger noget 

om, at der stadig er liv i foreningen. 

 

 

 

et udvalg, som indkalder til stif-

tende generalforsamling den 6. 

december samme år.  

Den første bestyrelse består af 

tømrermester M. Andersen som 

formand, møller K. Strøm, cen-

tralbestyrer J. Jacobsen, rentier 

K. Kristensen og malermester J. 

Nielsen.  
 

Den første opgave den nystiftede 

forening, Andst Borgerforening, 

tog fat på, var at få etableret ga-

delys i St. Andst. Etableringen og 

driften af Anlægget i Lyngbakker-

ne, som skulle være et samlings-

Medlemmer og suppleanter i Andst Borgerforenings bestyrelse: 

Fra venstre: 

Jonas Høgh Stoltenborg, Linda Ravnholdt Markussen, Simon Toft Jen-

sen, Tommy Ditlevsen, Christian B. Hansen, Henrik Holm Bendtsen, Mi-

chael Mixen Krogh og Helene Kjær Klyhn. 

Indsat billede: 

Jens Erik Mulvad, (var forhindret i at være til stede). Jens Erik, der som 

sædvanlig holder fanen højt, ser ud, som om han er ved at forlade bestyrelsen, 

og efter forlydende sker det nok ved næste valg efter mange års tro tjeneste. 



 

 

Vi fik ryddet grundigt op i noget 

af buskadset og kørt en masse 

grene på bålet. 

 
Af Helene Kjær Klyhn. 

 

Tak til alle der deltog i ar-

bejdet til anlægsdag sidste 

lørdag.  
Ca. 30 var mødt op, godt klædt på 

og forberedt på vintervejr i maj, 

men det endte med at blive rigtig 

fint solskinsvejr – det var så 

skønt!  

Der blev knoklet alle vegne og 

resultatet er blevet SÅ godt! Tag 

selv et smut forbi og se hvor fint 

det er blevet. 

Der blev ryddet buske og krat in-

denfor hegnet til søen, så nu kan 

man igen se søen. 

Der blev bygget bænke i bålhyt-

ten og repareret bænke i lyngbak-

kerne, ligesom taget på skuret og-

så blev repareret. 

Der blev budt velkommen med kaffe, rundstykker og hvad dertil 

hører. 



 

Der var selvfølgelig også tid til 

snak og lidt at spise og drikke – vi 

synes, vi havde en rigtig hyggelig 

dag. 

 

Oprydningen afslørede desværre 

også, at man i nogle af haverne, 

der grænser op til anlægget, bru-

ger buskadset til at smide sit ha-

veaffald i.  

Vi vil gerne opfordre til, at 

det bliver fjernet, og selv-

følgelig at man ikke kaster 

haveaffald over hækken!  
 

Man er derimod velkommen til at 

lægge grenene på Skt. hans bålet. 

 

Vi er så glade for, at vores skønne 

anlæg nu er blevet endnu skønne-

re, og vi håber alle byens borgere 

har rigtig meget glæde af at be-

nytte det. 

 

Med venlig hilsen  

Borgerforeningen 

TUSIND TAK FOR: 
 

Venlig deltagelse, blomster og støtte til KnækCancer ved 

Min kære hustrus 

Vores kære mors, svigermors og vores alles momses 

Bisættelse d. 27. april 
 

Hans Jørgen 

Anne Mette og Tommy           HC og Julie 

       Oliver, Malou og Felix       Lukas og Emelia 

Et smukt og ryddet anlæg takket være Borgerfore-

ningens indsats. 

I baggrunden ligger anlæggets scene og lyser op, 

åben og modtagelig, blot ventende på, at nogle glade 

og initiativrige mennesker sætter gang i de ædle 

skuespilkunster. 

Der har været rygter om, at nogen har lysten. Det 

bliver spændende at se, om lysten bliver realiseret! 



 
 

 

 

 

Af Suzette Bojsen Arentoft. 

 

5. og 6.kl på 

Andst Børne- 

og skolecenter 

har i den sene-

ste periode ar-

bejdet med 

journalistik.  

I den forbin-

delse har vi 

haft besøg af 

Astrid Vester-

gaard, som er 

journalist på 

JV og Ugeavi-

sen. Hun holdt 

et meget fint 

og inspireren-

de oplæg for 

de unge men-

nesker. 

 

Herefter blev 

eleverne delt 

ind i grupper 

med hver deres 

ansvarsområ-

der.  

 

De har alle 

kæmpet for at 

nå vores dead-

line for udgi-

velsen af avi-

sen og har lært 

en del om den-

ne genre.  

 

Der har været 

nogle udfor-

dringer under-

vejs, som de 

alle har lært af. 

 

Her kommer et 

af resultaterne, 

som nåede at 

blive færdig. 





  

 

 

 

 

 

 

 

Efter en pause var næste mod-

stander Bramdrupdams bedste 

hold, men igen blev der lagt en 

imponerende energi for dagen.  

 

Selvom de gulblusede førte 2-0 

ved halvleg, gav Andst ikke op, 

fik reduceret til 1-2, og udlignin-

gen var tæt på flere gange, uden 

at det lykkedes.  

Og så bare 35 sekunder før tid: 

Kontraangreb og mål til 3-1.  

 

JBU laver nu en ny turnering, og 

det bliver spændende at se, hvem 

vi skal møde søndag, d. 26. maj 

ifølge datoplanen. 

 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

U 9-pigerne i AUI er godt 

nok ikke mestre, men det 

var rigtig godt at se den 

store fremgang, som holdet 

viste ved det andet JBU-

stævne her i foråret.  
 

Der blev kæmpet om hver en 

bold, alle hjalp hinanden i forsva-

ret, og det var også nødvendigt, 

for modstanderne fra Bjert IF 

havde et par spillere, der var dyg-

tige til at finde målnettet.  

 

Det gjorde de så lige syv gange, 

men hjemmeholdet fik også sco-

ret et par gange, og med lidt held 

kunne det være blevet til mere. 

På side 7 kan du læse 

om … 
 

Flotte kampe af Andst 

”United” og om… 

forrygende gode kam-

pe af Andst ”City”. 

 

På side 8 noget om… 
 

U 7-piger til stævne i 

Dalby i nye dragter. 

 

Der lyder en tak til 

sponsorerne. 



 

 

 

 

målene efter rigtig godt angrebs-

spil med devisen: fløjspil, til bag-

linien og indlæg. JBU ombryder 

nu rækken, så der om 14 dage 

venter kampe mod de bedste hold 

fra nogle af de andre puljer. 
 

Her ser vi et indlæg fra Sofie (tv), 

mens Louise, Falk og Vestergård 

er klar til at følge chancen op.  

 

 

 

Men Andstpigerne var ikke til at 

stoppe, og med yderligere fem 

mål var der aldrig tvivl om resul-

tatet.  

 

Næste modstander var hjemme-

holdet fra Nr.Bjært, men de kun-

ne heller ikke stille ret meget op 

over for et velspillende Andst-

hold, som vandt med 7-0, flere af  

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 11-pigerne fra Andst "United" 

har nu færdigspillet de tre indle-

dende runder, og det har været 

med succes, idet alle seks kampe 

er vundet. I sidste runde kom AUI 

hurtigt på 1-0 efter et flot gen-

nemspillet angreb, men kort efter 

udlignede Egtved til 1-1.  

U 11-pigerne i Andst U&I har været en tur til Brørup for at spille mod Hammelev, og her oplevede vi en hur-

tig scoring, da Andst sendte bolden i mål efter kun 83 sekunders spil. Det gav blod på tanden, og godt hjulpet 

af medvinden bølgede det ene angreb efter det andet frem mod Hammelevs mål, og det blev til endnu et mål 

før pausen. I anden halvleg spillede Andst fornuftigt med flade bolde, og holdet kom foran 3-0. Det blev 3-1, 

men et flot, flot langskud fra 30 meters afstand afgjorde kampen. 4-1 til Andst "City".  

Efter en kort pause var næste modstander fra Skodborg, der havde vundet deres første kamp 4-0 over Brørup. 

Skodborg havde nogle meget store spillere (mon de får substral til morgenmad), men Andst var gode til at få 

spillet bredt ud over fløjene, og det gav rigtig mange chancer. Efter 1-1 ved pausen havde en Andstspiller et 

kanonskud på træværket, hvorfra bolden ramte en Skodborgspiller, som fik lavet selvmål. Skodborg udligne-

de, Andst kom på 3-2, men 45 sekunder før tid blev det 3-3. En forrygende kamp med to hold, der stod rigtig 

godt til hinanden.  



 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

U 7-fodboldpigerne fra 

Andst U&I har været til 

deres første JBU-stævne, 

hvor Dalby var arrangør.  

 

De 6 deltagende hold spillede 

hver tre kampe mod hinanden, og 

alle hold oplevede glæden ved at 

score, mens et mål scoret af mod-

standeren ikke gjorde skår i glæ-

den.  

 

Fat i bolden og op til midten og få 

den sat i spil igen.  

 

U 7-pigerne stillede op i helt nye 

spilledragter, sponseret af CS 

Byggefirma og Tage Nielsen, og 

det vil vi gerne sige rigtig mange 

tak for. 

 

 



 

 

LIDT JYSK LUNE: 

 

Dette med ikke at overdrive sin 

snak, men bare udtrykke sig 

stilfærdigt, er et specielt jysk 

kendetegn. 

Det kom til udtryk hos landsby-

købmanden en dag, da det reg-

nede ned i spandevis. 

Else, der var en solid kone, var 

kommet af sted uden paraply, 

så hun var drivende våd, da 

hun kom ind i butikken. 

Købmanden kiggede deltagende 

på hende og sagde en hel masse 

om, at det da var forskrække-

ligt, som det regnede, ja, det jo 

ligefrem styrtede ned. 

Else så lidt på ham, rystede sit 

tørklæde og sagde så: 

- Jae, det er A osse gawn å kom-

men i tanker om. 

 

 

 

Verden består som bekendt 

af 2 lande: Indlandet og 

udlandet - hvoraf det første 

er langt det vigtigste, men 

for dets egen skyld må det 

tage det sidste med i be-

tragtning 

Svar på opgaver uge 19: 5 i beatgr. 

72.431-32.147 
 

Taler Sørensen sandt, når han på-

står, at Jensen lyver, når han be-

nægter, at Sæby ligger syd for Fre-

derikshavn? 

Ja eller nej? 
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, 13. maj 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
16:30 Sommerton for familie-
spillere 
 

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

onsdag, 15. maj 
14:00 Krolf på Solhøj 
 

torsdag, 16. maj 
10:00 Krolf på Solhøj 
14:00 Solhøj: Brugerrådet 
gir´varme hveder og Karina 
underholder 
 

fredag, 17. maj 
10:00 Gudstjeneste, Konfir-
mation 
 

søndag, 19. maj 
09:00 Gudstjeneste 
 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

LANGREJSGAARD BRUGSKUNST 
OG RETRO

V/ Helle Schou Scheffmann

Langrejsvej 8, Store Andst

Tlf. 2835 3864
Tjek vores fb gruppe

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Andst Ungdoms- og Idrætsforening 
ønsker alle konfirmander  

tillykke med konfirmationen. 
 


