Af Viggo Kaspersen og Helene
Kjær Klyhn.

om eftermiddagens forløb:

Skøn natur, varme, folkeliv,
hygge og meget mere gjorde Sct. Hans i anlægget
2019 til en fortættet oplevelse.

Vejret kunne ikke have været bedre, da Borgerforeningen inviterede til årets Sankt Hans
fest i anlægget sidste
søndag.
Boden åbnede kl. 14, og
rigtig mange kom forbi
til leg og hygge.
Ca. 60 personer slog
sig ned på tæpper i
skyggen eller ved de
opstillede borde og
bænke og nød kaffen og
den hjemmebagte

Borgerforeningen havde i år valgt,
at dagen skulle starte allerede kl.
14 i anlægget af hensyn til det rige
børneliv, der er i Andst lige nu.
Grillen var også tændt, så der var
mulighed for at nyde sin aftensmad på stedet.
Helene Kjær Klyhn beretter her

kage, der kunne købes i boden.
Børnene lavede snobrød i bålhytten og legede sammen i det dejlige
vejr.

Da grillen blev tændt stødte
endnu flere til og spiste deres
medbragte mad.
Senere gik Susanne Pedersen på
som årets båltaler. Der var desværre lidt tekniske udfordringer
med at få lyden til at virke, men
Susanne tog udfordringen med
et smil og råbte sagtens de ca.
230 gæster op uden mikrofon!

Susanne fortalte levende om
de MANGE aktiviteter hun
har været med til at sætte i
gang i Andst.
Man kunne næsten blive helt
forpustet af at tænke på alle
de jern, Susanne har i ilden,
og det er ikke underligt,
hvorfor netop hun blev kåret
som årets blæksprutte i
Andst.
Det var meget inspirerende
at høre om. –
Tak til Susanne for, at hun
kunne finde tid og lyst til at
være årets båltaler.

Kl. 18 blev bålet
tændt, mens vi sang
et par midsommersange.

En rigtig dejlig
dag og et vellykket arrangement,
som vi er rigtig
glade for, at så
mange Andst
borgere havde
lyst til at støtte op
om!

Af Maren Thrysøe.

Så er det første halvår gået
på Solhøj, og afslutningen
blev en hyggelig grillfest.

John kom kørende med grillen, og hovedretten bestod
af både grisemørbrad, kyllingebryst og pølser, og desserten var jordbær med mælk.

Snakken gik lystigt i
den dejlige sommeraften, og der blev også
sjunget sommersange.

En rigtig hyggelig
aften.

Af Kurt B. Frederiksen.
Ved forårets sidste JBU-stævne i
Vinding var U 11-pigerne fra
Andst "United" virkelig opsatte
på at tage revanche for sidste uges
nederlag til F C Horsens, og med
lidt hjælp fra naboklubben i Lunderskov kunne vi måske vinde
puljen.
Men i første omgang
skulle vi
gøre vores
eget arbejde færdigt,
hvor første
modstander
var Stensballe. AUI
kom foran
1-0, havde
flere chancer for at
score, men
midt i halvlegen udlignede SIK og fik det
spillemæssige overtag.
Efter lidt rokeringer i pausen var
der ingen slinger i valsen, og to
flotte mål sikrede sejren på 3-1.

På banen ved siden af vandt Lunderskov 3-1 over F C Horsens, og
dermed var førstepladsen hjemme,
men Andst-pigerne fortsatte det
gode spil mod Vinding, som for
tredje gang måtte se sig slået med
cifrene 4-1 her i foråret.

målpige for en glimrende indsats.
Fornem afslutning på et flot forår,
hvor holdet har vist klar fremgang
i spil og spilforståelse og har fået
33 af 36 mulige points.

Når et hold fører med tre mål, må
modstanderen sætte en ekstra spil

ler ind, men hjemmeholdet var
kun 8 spillere, så de fik lige lov til
at sætte en lillebror på banen, - og
så har vi også prøvet det. Og så
må vi også rose vores debuterende

Medaljer til Andst "United"
Hermed et billede af U 11-spillerne på
Andst "United" med deres velfortjente
JBU-medaljer.
Fra venstre Katrine, Matilde F, Malene,
Victoria, Lærke og Mia.
Desværre var Sofie, Ida og Ann Sofie fraværende p.g.a. sygdom

Efter sommerferien hedder
vi U 12, og her venter nye
udfordringer.

Af Kurt B. Frederiksen.

Ovennævnte motto gælder
i høj grad for fodboldpigerne på U 9-holdet i Andst
U&I.
Forårets sidste JBU-stævne på
Forbundsskolen i Skanderup/
Hjarup blev ramt af et afbud fra
Hover.
Programmet blev ændret, så de tre hold
spillede alle mod alle.
Først vandt hjemmeholdet 6-4 over Bramdrupdam 2, hvorefter
de "gule" vandt 8-2
over Andst, en lidt for
stor sejr efter spil og
chancer, men når man
har et par angribere,
der kender den direkte
vej til målet, ja så bliver der scoret.

Fodboldpigerne fra Andst "City"
var ikke helt op på mærkerne, da
forårets sidste JBU-stævne blev
afviklet i Brørup.
OK, vi var på forhånd klar over,
at den første opgave mod Bram-

Efter en kort pause var næste
modstander fra SHIF, og det er
suverænt det bedste hold i puljen.
Men uden farvede briller skal
Andst-pigerne roses for en flot,
flot indsats, og med lidt held havde vi også fået scoret i den anden
kamp.
Hjemmeholdet scorede kun fire
gange efter meget stærkt målmandsspil af Andst-keeeren,

minge ville blive svær, da de
"gule" have vundet de foregående
11 kampe.
De kom da også foran 1-0, hvorpå
Andst havde et skud på overliggeren, og næste angreb: 2-0.

mens en anden AUI-spiller med
succes prøvede rollen som
"bagerste" mand.
Men ros til pigerne, der tog det
hele med et smil og efter kampen
lige skulle prøve de mange fitness-redskaber på legepladsen.
Efter sommerferien hedder holdet
U 10, og det glæder spillerne sig
allerede til.

I anden halvleg blev det 3-0, hvorefter vi var klar til at møde Gredstedbro/Jernved, et hold, som vi
aldrig har tabt til, men bolden er
rund, og tilsyneladende havde
"City"-holdet taget forskud på
sommerferien, for sjældent er så
mange chancer blevet brændt, og
så går det, som det ofte går: Det
ene hold har spillet, det andet scorer målene. 4-0 til "de lyseblå".
Men det skal nu ikke overskygge
glæden ved en fin forårssæson
med bedre og bedre fodboldspil,
som gav 7 sejre, 1 uafgjort og kun
4 nederlag, og på billedet ser vi en
flok glade piger med deres velfortjente JBU-medaljer.
Efter sommerferien får vi betegnelsen U 12-piger, og så skal holdet spille enkeltstående kampe på
2 x 30 minutter

Af Kurt B. Frederiksen.

U 7-pigerne i
Andst fik en dejlig oplevelse ved
det sidste JBUstævne her i foråret med Dalby
GF som arrangør.
Hjemmeholdet havde af JBU fået lov til
at stille to baner op
med bander omkring, og det var noget, der vakte glæde
hos de 7 deltagende
hold.
Det gav mange flere
mål i kampene, når
bolden kunne blive
på banen i stedet for indkast/
indspark, så det blev en rigtig fin
afslutning for pigerne, som samtidig tog afsked med betegnelsen U
7.

Efter sommerferien hedder gruppen U 8, og når man er U 8spiller, så hedder det 5-mands
fodbold. Og der er især én ting,
som pigerne glæder sig til, og det

er at keeperen må tage med hænderne. Som en ekstra præmie fik
alle spillere en Dalby Mølle cup medalje, som tak for deres indsats.

Af Kurt B. Frederiksen.

Spillerne fik deres velfortjente JBU-medaljer
og en lille forfriskning.
Holdene holder nu sommerferie til skolen begynder igen.
Vi starter op igen i august.

Af Simon Toft Jensen

Torsdag den 20. juni tog
Andst U11 til Skodborg, i
håbet om lidt oprejsning,
da aftens modstandere var
Jels og Sommersted, som vi
tabte til ved vores hjemmestævne den 6 juni.
Inden vi forlod omklædningsrummet, var vi alle enige om, at denne aften skulle der arbejdes ekstra
hårdt, da nederlagene stadig fyldte i vores hoveder.
Først kamp var mod Jels, og hvilken en.
Først var vi bagud - så var det lige
- så var vi bagud - og så blev det

lige - og med under 5 sek. tilbage
bankede vi bolden ind bag Jelsholdets målmand, og vandt derved kampen 3 – 2.

Vi kunne efter aftenens kampe
konstatere, at med en god arbejdsindsats, vilje og lidt held, kan alt
lade sig gøre.

(Mål: Gregers, Daniel og Frederik).
Sådan Andst – det var F…… flot.

Vi har nu afsluttet forårets kampe,
og kan gå på velfortjent sommerferie.

Anden kamp mod Sommersted
blev en lige så stor gyser.

Med venlig hilsen

Men med god selvtillid og vilje
endte kampen 1 – 1, efter vi var
kommet bagud.
(Mål - Lukas).

HH og Simon.

Peder Damgaard var blevet over
de 90, men var en sej gubbe, så
alderen hindrede ham ikke i en
gang om ugen at køre til byen
med sine to nordbagger for at
hente købmandsvarer.
En dag, da han var vel ankommet til højskolehjemmets rejsestald, mødte han en gammel bekendt, der standsede og overrasket udbrød:
Jamen, goddaw Pejer, løwwer do
endno?
Peder strøg sig om hagen og sagde tørt:
Jae, A ka’ heller ett wær et bekjend’.

FLUEN.

Svar på opgave uge 26: Ved at trække den ene sæk uden
på den anden.
Fem biler står i række på gaden, så kofangerne mødes. Hvor mange kofangere berører herved hinanden?
Se svaret i næste avis.

Jeg sad og skrev og søgte svar
på de problemer, jeg nu har.
Da kom en flue til mit bord
og slog sig ned blandt mine ord
og tænkte på en fluemage…
og på en oversukret kage…
og på en solplet på en væg…
og på om lidt at lægge æg.
Dér sad den i min fine skønskrift
og tænkte på sin sult og kønsdrift.
Jeg ramte fluen med et smæk,
og nu er dens problemer væk.

mandag, 1. juli
09:30 Gymnastik på Solhøj

onsdag, 3. juli
14:00 Krolf på Solhøj

torsdag, 4. juli
09:30 Krolf på Solhøj
v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen

søndag, 7. juli
10:00 Gudstjeneste
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