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Og endnu en blæksprutte 

udnævnt. Susanne Peder-

sen får overrakt fortjente 

blomster. 
For 30 år siden kårede vi byens før-

ste blæksprutte, som var Else Marie 

Andersen (Høkeren), så listen af 

”Andst-Sprutter” er ved at være 

lang.  

Ideen med blæksprutten er at gøre 

opmærksom på, at vi i Andst og 

omegn har mange mennesker, som 

yder et stort prisværdigt arbejde, 

som er med i mange ting og aldrig 

er blege for at give et nap med i lo-

kalsamfundet.  

Det er alle de tidligere blæksprutter, 

der står for udvælgelsen, og det er 

ikke nogen nem opgave, og heldig-

vis for det, for uden alle ildsjælenes 

utrættelige arbejde ville byen ikke 

være den samme, se blot byfesten 

her omkring os.  

Det har i år faktisk været rigtig 

svært at vælge imellem de mange 

gode emner, så det tegner rigtig 

godt for fremtiden i vores lille 

landsby.  

Årets blæksprutte er denne gang en 

kvinde, der på et tidspunkt var helt 

vild med farven ”laksefarvet”: huset 

hun boede i, havde den farve over-

alt, hvor der var et synligt stykke 

træ.  

Hun er fra Svendborg, hun er ble-

vet gift og har slået sig ned i Gamst.  

Hun er miljøschef hos Carlsberg. 

Nu vil vi afsløre, hvem årets blæk-

sprutte 2019 er:  

 

vandt Fiduspokalen i DM 

i foreningsudvikling.  

Laver en masse arrange-

menter for de unge men-

nesker i alle aldre, så for-

ældre kan komme til mø-

der, kirkearrangementer, 

byfest osv., for eksempel 

”Rul og leg” i hallen . 

Arrangerer LAN-party 

for de unge mennesker i 

Andst.  

Samlede folk til ”Royal 

Run”  

Projekt ”Andedammen”, 

hvor der bliver arbejdet 

på at lave den gamle ten-

nisbane om til outdoor -

fitness. 

Ikke helt uden grund at 

hun var imellem de tre 

nominerede til Vejen 

Kommunes lederpris.  

Hun er uddannet første-

hjælper - ja, hun uddan-

ner sig hele tiden, uddanner unge 

mennesker, der sker hele tiden no-

get, hvor hun er.  

Og selvfølgelig deltager hun også 

gerne i byfestoptoget.  

Ja - listen her kunne forsætte i lang 

tid….  

Hun bor på Højgård i Gamst sam-

men med Arne, og de har tilsam-

men renoveret huset fra A-Z, og der 

ligger ikke et strå forkert nogen ste-

der.  

To ord, der er rammende for Su-

sanne er ”orden og ihærdighed”. For 

uden disse to egenskaber ville det 

ikke være muligt at overkomme alt 

det, du formår.  

 

Tillykke med titlen.  

Susanne Pedersen  
Og hvorfor er det så, hun bliver den 

næste blæksprutte?  

Jo - det er der en rigtig lang række 

gode grunde til:  

Et kendetegn på Susanne er, at hun 

er initiativtager til rigtig mange 

ting, og ikke bare initiativtager, 

men hun er også den, der får tinge-

ne til at ske, og hvad der er lige så 

vigtigt, så får hun andre til at gøre 

det samme.  

Og her kommer så en remse af de 

ting, hun er involveret i:  

Næstformand i AUI.  

Formand for AUI badminton, hvor 

hun er indehaver af ”årets leder-

pris”  

Initiativtager til Event Andst, der 



 

 

Tak til kamplederne, og 

tak til alle tilskuere for for-

nemt fremmøde. 

 

 

 

 

Sidste forårssstævne er lørdag, d. 

22. juni, og her vil Dalby forsøge 

at overtale JBU til, at vi spiller 

med bander, en ting, som Dalby 

har meget stor glæde af til træ-

ning.  

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Ved forårets JBU-stævne 

nummer to havde U 7-

pigerne fra AUI fået hjem-

mebane mod de fire gæste-

hold fra Dalby, Seest og 

Erritsø. 

De spillede 9 forrygende fodbold-

kampe på de tre baner.  

Der blev gået til sagen på banen, 

der blev jublet af forældrene på 

sidelinien, når der blev scoret, og 

tilsvarende lød der dybe suk, når 

selv de største chancer blev 

brændt.  

Forøvrigt var det også dejligt at se 

at spillerne på de 6 hold viste stor 

fremgang siden det første stævne 

for tre uger siden, hvor der var 

rigtig mange indkast/indspark.  

Denne gang gik det langt bedre 

med at holde bolden inden for 

stregerne.  

 



 

og smage på ensilagen. 
 

Madpak-
kerne 
blev spist 
på halm-
ballerne i 
laden 
med kvier 
og kalve 
som til-
skuere. 
 
Alt i alt 
en totalt 
hyggelig 
og spæn-
dende 
dag. 
 

Stor tak 
til Per 
Øster-
gaard 
for hans 
tid og 
enorme 
engage-
ment. 

 

 
 

 f.eks. at  røre ved en ko, stikke 
fingrene ind i munden på kalvene  

 

Af Anne Margrethe Schrøder. 

 
Familien Østergaard 
fra Roved havde invi-
teret os på gårdbesøg 
hos dem og alle de-
res jerseykøer. En 
invitation, vi naturlig-
vis takkede ja til. 
 
Inden vi skulle ud og 
se gården, havde vi 
kørt et tema i klassen 
om forskellige dyr på 
gårdene i Danmark, 
og til sidst arbejdede 
vi mest med fakta 
omkring køer.  
 
Vi var nødt til at vide 
lidt om det, vi skulle 
ud og se. 
 
Endelig kom onsdag 
den 22. maj, hvor 1. 
klasse var ude og se 
gården.  
En dag, hvor der blev 
overvundet nogle grænser, 



 

 

Vi er nu for alvor klar til anden 

del af forårssæsonen, hvor vi læg-

ger ud med hjemmestævne tors-

dag, den 6. juni kl. 18. 

Her får vi besøg af 4 hold, hvor 

der i alt skal spilles 5 kampe.  

Vi håber på, at mange tilskuere 

kommer forbi og hepper. 

 

 

 

 

 

For taberne virkede det som et 

plaster på såret - tak for det. 

 

Der skal fra holdet lyde en stor 

tak til alle sponsorer samt til de 

forældre, der har hjulpet til på den 

ene eller anden måde.  

Det er med sådan et samarbej-

de ingen sag at være træner. 

 

Af Simon Toft Jensen. 

 

I en længere periode 

har der været arbej-

det benhårdt på at 

samle sponsorer til 

nyt tøj for vores lo-

kale U11- drenge-

hold i AUI.  

 

Resultatet af dette 

arbejde kunne ses 

under byfesten, hvor 

der blev afholdt by-

fest hjemmestævne 

lørdag formiddag. 

 

Det lykkes os at få 

besøg af Vejen og 

Skanderup/Hjarup 

IF, hvor vi i anled-

ningen af byfesten 

kæmpede om den 

store Andst - pokal. 

 

Der blev i alt spillet 3 kampe, 

hvor vores lokale drenge i deres 

nye tøj desværre måtte tage til 

takke med en flot 2.- plads efter 

Vejen, som fortjent tog hjem med 

pokalen. 

 

Til alle spillere blev der af fod-

boldafdelingen sponseret franske 

hotdogs og slush - ice.  

Sponsorer:  Tunetanken, 

Tømrer & Snedkerfor-

retning Benny J. Peder-

sen, Hæsum Tagdæk-

ning, Holm Steiner, Vir-

kelyst Landbrug, 

DELPRO A/S, MLS 

Tagteknik ApS, Aaskov 

byggefirma ApS, Gade-

berg Begravelsesforret-

ning, Vejen Auto og MC 

samt Sport 24 Vejen.                    



 

 

 

 

Tekst og foto: 

Rikke Ulbrandt Henriksen og 

Viggo Kaspersen. 

 

Det er på sin plads fra star-

ten at sige tak til det ud-

valg, der har stået i spidsen 

for den flotte byfest. 
 

Og i forlængelse af det også en 

stor tak til alle de utallige hjælpe-

re, som var med til at holde byfe-

sten i gang og arbejde med på den 

gode stemning på pladsen. 

 

Vi kan hvert år glæde os over, at 

det lykkes byen at sætte dette ar-

rangement i søen. 

 

Årets byfest startede i fineste stil 

med flagalle allerede fra tidligt 

torsdag morgen. Sidst på efter-

middagen bød festpladsen alle 

velkommen med solskin til Store 

Andst Efterskoles flotte gymna-

stikopvisning.  



og det kreative 

værksted var 

velbesøgt. 

Samtidig med byfestløbet var der 

mulighed for børnene at dekorere 

deres egen poncho – og både løb 



 

Der var gang i slikvog-

nen og tombolaen fra 

første færd – og det 

dejlige vejr indbød til 

afslapning og hygge i 

hængekøjerne og luft-

puderne, som var op-

stillet allerførst for på 

byfestpladsen.  



 

 

Udover pynt tillavet og indkøbt 

fra byfestudvalget, havde børn på 

ABC været flittige og deres krea-

tive projekter spredte god stem-

ning og farver på årets byfest. 

 

 

Rundt omkring 

på pladsen og i 

teltet stod kak-

tusser, æsler og 

meget andet Me-

xico-inspireret 

pynt.  

 

AFMM stod på rad og række, vel-

klædte og med smil på læben klar 

til at servere menuen til aftenens 

fællesspisning. Torsdagens fæl-

lesspisning var et tilløbsstykke og 

der blev ivrigt spist af både sild, 

kødpålæg og den lune leverpostej. 

Med lidt tålmodighed i sindet 

blev selv den største appetit til-

fredsstillet og efterfølgende var 

der mulighed for at hygge sig i 

teltet i gode venner og naboers 

lag. 



 

Fredag 

blev der 

åbnet for 

Byfest-

kroen, og 

blev man 

ikke fristet 

af tilbudde-

ne derinde, 

kunne duf-

ten af store 

grillpølser 

lige uden-

for – må-

ske være 

mere tillok-

kende.  

 

I teltet blev freda-

gens fest skudt i 

gang med en fan-

tastisk børnekon-

cert med Sille og 

Palle.  

Der blev sunget, 

hoppet og danset 

og både børn og 

voksne kunne op-

leve to skønne 

musikere i top-

klasse. 



 Mens spejderne var flittige med 

opstilling af årets spejderland: 

Der blev stillet telt op og bundet 

rafter sammen, var der ølsmag-

ning efterfulgt af stand-up i teltet 

for de voksne.  

Børnene havde samtidig mulig-

hed for at deltage i et oriente-

ringsløb arrangeret af vores egne 

Event Andst. 



 
Ølsmagningen stod Hr. Iversen for (gift med 

Fru Iversen, Gesten). 4 øl - alle fra mindre bryg-

gerier stod for skud. Stemningen var god – og 

snakken gik lystigt ved bordene.  

 

Philip Devantier åbnende stand-up-ballet og 

leverede et show med masser af grin og interak-

tion med de fremmødte publikummer.  

 

Jesper Juhl overtog og fortsatte den gode stem-

ning med flere jokes og gode historier.  

 

Aftenen sluttede af med live-jam og barhygge. 

Lørdag morgen blev der budt 

op med gratis morgenkaffe 

med rundstykker fra Lunder-

skovbageren og mælk og ost 

fra Østergaard. 

Der blev skænket flittigt. 



 
 

 Hele lørdagen var der pul-

serende liv på pladsen… 

Hoppeborgen blev flittigt 

besøgt, og der blev dystet i 

volley. 

Hjertegruppen gjorde flittigt opmærksom på sin 

tilstedeværelse, fik tegnet nye medlemmer og 

gjort opmærksom på 1.-hjælpens nødvendighed, 

bl.a. ved fremstilling af livagtige sår. 



 
 

  

ice, og hyggen bredte sig 

omkring de steder, hvor 

man kunne sikre sig lidt til 

livets ophold. 

 

Der er givet blevet vendt 

mange ting over de skænke-

de colaer og fadøl. 

Også Borgerforeningen gav 

muligheden for at blive 

medlem, og det var der fak-

tisk 28, der benyttede sig af. 

Et godt rygstød til den nye 

bestyrelse. 

Salsaen rullede hen over 

pladsen, der var tid til slus- 



 
 

 

 

 

AUI’s springhold leverede 

flot optræden med en 

spændende start… 

… fine øvelser på plænen 

og mange flotte spring. 



 
 

 Det blev ikke mindre fest-

ligt, da The Powls kom på 

scenen med deres fantasti-

ske show bestående af både 

komik, udklædning samt 

god musik. 

 

Festen fortsatte til sent ud 

på natten og afsluttedes 

med burgere til de sultne.  

 

Søndagen bar præg af gode 

grin over aftenens og nat-

tens fest - og en lille smule 

hovedpine. 

Lørdag aften endte med et 

brag af en fest med rigtig 

god deltagelse. 

Maden var lækker og der 

var nok af den. 

DJ spillede op til fest under maden, og 

flere gange måtte deltagerne op på bæn-

kene at stå. 



 
 

  



Årets vinder blev igen Eg-

holtvej, hvor Mexicos pro-

blem, Mr. Trump, blev præ-

senteret sammen med sin øn-

skede mur. 

 

Vejengarden kunne spille 

Congratulation, og de levere-

de som sædvanlig et festligt 

indslag. 

 

Der måtte rigtig mange om-

trækninger til, inden vinde-

ren af sommerhusweekenden 

blev fundet. 

 

Og dermed kunne Byfesten 

2019 blive rundet af. 

 

Den levede op til sit ry! 
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mandag, 3. juni 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
16:30 Sommerton for familie-
spillere 
 

onsdag, 5. juni 
14:00 Krolf på Solhøj 
 

torsdag, 6. juni 
09:30 Krolf på Solhøj 
14:00 Banko på Solhøj 
 

søndag, 9. juni 
10:00 Gudstjeneste 
 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Næstsidste side 

vender frygtelig 

tilbage i næste 

nummer af 

avisen. 

Ha’ et godt kig! 


