Af Elisabeth og Kirsten,
BØRNEHAVEKLASSEN.
Børnehaveklassen har været på en
fantastisk tur til Præsteskoven i
Lintrup, i folkemunde kaldet Viggos Søer.
Skolen er så heldig at kunne få
gratis buskørsel med svømmebussen, hvis man bestiller i god tid.
Bussen satte os af ved grusvejen,
og vi måtte gå det sidste stykke.
Vi lagde tasker og medbragte
spande og fiskenet fra os i en bunke og tog en vandretur.
Hvis vi havde troet, at det var søerne eller skyerne, der ville gøre
os våde, så tog vi fejl. En stor
vandkanon sendte en stor stråle ud
over grusvejen, og det kunne være
lidt svært at beregne, hvornår man
skulle løbe for at komme tør forbi,
(eller også var det ikke).

Endelig ved første mål, en gravhøj, som blev
studeret nøje.
Næste mål var
”Lille Østrig”,
hvor de kunne
nyde den fantastiske udsigt ud
over Kongeådalen og se helt til
Åtte Bjerge.
Mens vi sad der i
vejkanten, var
der tre lærker, der sang lige hen
over hovedet på os.
Pludselig dykkede den ene ned på
marken til sin rede.
Så vendte vi om og fik endnu en
skylle ved vandkanonen.

Nede ved ”Viggos Søer” gik jagten
ind på alt, hvad der bevægede sig,
især i vandet.
De fangede bl.a. skøjteløbere,
skorpiontæger, igler og spandevis
af haletudser.

Madpakkerne
blev fortæret lige
der, hvor man
havde lyst til at
sidde.
Haletudsefingrene blev bare tørret af i bukserne,
inden madpakken kom frem.
De svømmer jo
rundt i det rene
kildevand.
Lige pludselig
fik vi et dejligt
besøg af endnu et
vanddyr, nemlig
vandhunden Balder og Kirstens
mand Preben.

sprang ud i
vandet efter den.
Vi sluttede
turen af
med en
lille is, og
godt trætte
gik vi ned
til bussen.
Det var til stor underholdning, at
Balder gentagne gange tog maveplaskere ud i den ene sø.
Alle børn fik på skift lov til at kaste en pind ud i vandet, og den

Der var et par stykker, der sov lidt
i bussen på vejen hjem og slet
ikke opdagede, at også bussen fik
en skylle af en vandkanon.

”Det er ulovligt”, sagde én flere
gange, men det var nu lidt sjovt.

Dagens smil:
Viggo i Børnehaveklassen
gik efter Liva og spurgte flere gange:
”Vil du ikke bytte en sølvfisk for to haletudser?”
Hvem havde tænkt, at haletudser kunne blive en handelsvare?
Mange sommerhilsner
Elisabeth og Kirsten
Børnehaveklassen

Af Suzette Bojsen Arentoft.

Onsdag d. 29.
maj havde
Andst Børneog Skolecenter en fælles
aktivitetsdag,
som denne
gang var
planlagt og
arrangeret af
5.a.

Der var i alt 6 stationer, som alle elever skulle afprøve.

Hele dagen stod i
fællesskabets tegn,
og som billederne
tydeligt viser, var
det til stor fornøjelse for alle.

Herefter kunne
alle børn gå på
en velfortjent
Kr. himmelfartsferie efter
en vellykket
dag

AF Kurt B. Frederiksen.

Efter en pause på næsten
tre uger tog U 11-pigerne
fra Andst "United" hul på
det første af tre JBUstævner.
Første modstander var Vinding,
som vi også mødte i den indle-

dende runde, og resultatet blev en
ny sikker sejr på 4-1 efter en
jævnbyrdig start, hvor holdene
lige skulle genfinde kampformen.
Men i 2. halvleg var der ingen
tvivl om resultatet, og AUI var
tættere på 5-1 end Vinding på 42.

Da det i år falder på en søndag, synes vi det
kunne være hyggeligt at starte lidt tidligere
end vi plejer, så forhåbentlig også flere børnefamilier kan deltage i dette hyggelige arrangement.
Vi åbner boden kl. 14, hvor der bl.a. kan købes kaffe og kage, øl og vand.
Se programmet i annoncen side 6.

Næste kamp var mod hjemmeholdet fra Lunderskov, hvor et hurtigt mål til Andstpigerne lagde
grunden til en sikker sejr på 5-0,
flere af målene efter glimrende
opspil over fløjene. "United" slutter forårsturneringen med kampe
lørdag d. 15/6 og 22/6, hvor vi
bl.a. skal møde to stærke Horsens
-hold.

Af Kurt B. Frederiksen.
U 9-pigerne fra Andst U&I havde
lidt svært ved at stille hold under
byfesten, men heldigvis gik V.
Nebel med til at flytte kampen til
en hverdagseftermiddagskamp.
Og helt ærligt så var det med lidt
bange anelser, at vi tog hjemmefra.
Sidst vi mødte de orange piger i
starten af maj, fik vi ikke et ben
til jorden med et nederlag på 0-9.

Men det var et helt forandret
Andst-hold denne gang.
Der blev kæmpet om hver en
bold, der var mange gode skudforsøg, og sammenspillet bliver
bedre og bedre.
Hjemmeholdet førte 1-0 ved pausen, men jubelen var stor i Andstlejren, da en af debutanterne på
Andstholdet udlignede til 1-1 efter en flot frispilning.

Kort før tid fik V.Nebel tilkendt
et korrekt straffespark, og det gav
dem sejren på 2-1.
Og så var der højt humør på
hjemturen med masser af vittigheder fra en flok glade fodboldpiger.

Næste opgave for holdet er
et stævne i Hjarup den
15/6, inden JBU-turneringen slutter den 23/6

Vi åbner boden kl. 14, hvor der bl.a. kan købes kaffe og kage, øl og vand.
Kl. 16 er grillen klar, og medbragt mad kan grilles og nydes ved borde og bænke eller på et
tæppe på græsset.
Kl. 17.45 er der båltale, og den holdes i år af årets blæksprutte, Susanne Pedersen.
Kl. 18.00 tændes bålet.
Børnene fra førskolen har lovet, at de vil lave en flot heks til bålet!
Under hele arrangementet sælger borgerforeningen øl, sodavand og slikposer til yderst
rimelige priser. Så skynd jer at sætte kryds i kalenderen og kom og få en hyggelig eftermiddag og aften i anlægget!
Med venlig hilsen
Borgerforeningen

En lille pige, som sad og bladede i en gammel familiebinel, fandt et tørret egeblad mellem siderne. Hun tog det
og løb ud i køkkenet: ”Mor, mor, se hvad Eva har glemt
i vores bibel!

OM GODE ØNSKER
Hvo, som bare
ønsker godt
for sin syge moster kan den kunst
at være flot
uden at det koster.

Svar på opgaver uge 22: 0,8.
4 timer og 45 min.

Find et dansk ord, som i den
angivne rækkefølge og uden
nogen vokaler imellem indeholder konsonanterne
NGSTSKR
Se svaret i næste avis.

BOGBUSSEN
Holder hver tirsdag
kl. 13.15 - 13.45
på hjørnet af
Markdannersvej
og Vestergyden
Har du bestemte ønsker vedrørende titler eller emner,
kontakt da Vejen Bibliotek
på tlf. 79 96 52 50 eller
vejbib@vejenkom.dk

mandag, 10. juni
09:30 Andagt i Andst Kirke
10:30 Fælles Pinsegudstjeneste i Gamst
16:30 Sommerton for familiespillere

onsdag, 12. juni
14:00 Krolf på Solhøj

torsdag, 13. juni
09:30 Krolf på Solhøj

søndag, 16. juni
10:00 Gudstjeneste

LANGREJSGAARD BRUGSKUNST
OG RETRO
V/ Helle Schou Scheffmann
Langrejsvej 8, Store Andst
Tlf. 2835 3864
Tjek vores fb gruppe
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