Af Viggo Kaspersen.

Skal Andst have en sognegård?
Bygningen ved kirken blev til
salg, da sidste beboer kom på plejehjemmet.

Der står penge fra salg af præstegården, og de vil række til en del
af arbejdet.
Bag bygningen ligger Kapellet, og
den bygning huser også graveren
med alt, hvad han har brug for af
faciliteter.
Med
tiden er
kravet
til de
maskiner, der
er behov
for på
kirkegården,
vokset,
og det
betyder,
at graveren
mangler
plads.

Mange har tænkt som menighedsrådet, at stedet ville være oplagt
for byen til en sognegård.
Det er først nu, at det kan meldes
ud, at huset er købt, og dermed er
muligheden til stede.
Første skridt er nedrivning af det
eksisterende hus, og det er der så
småt sat gang i.
Den slags beslutninger kan menighedsrådet ikke selv træffe. Der
skal godkendelse til fra provstiet,
men den er klar.

Det er en ting, der skal
tænkes ind i planlægningen af det kommende byggeri.
Der skal også tænkes
på, at nogle arrangementer måske vil blive
flyttet fra kirken og til
en kommende sognegård.
Det er spændende opgaver, der venter forude.

Af Viggo Kaspersen.

”Det er vigtigt for os at sikre, at vores børn
kan komme sikkert til og
fra ABC”.
Sådan skrev
skolebestyrelsens formand, Rikke
Ulbrandt Henriksen, i sin sidste
årsrapport, og alle vil givet kunne
skrive under på dette udsagn.
Nu er børnene igen på gaden, da
skole, børnehave og dagpleje er i
gang, og derfor er disse skilte højaktuelle, og desværre er vores
træghed af en art, så det er vigtigt
at få dette signal sendt.
God og sikker trafik!

Andst Kirke
byder på et muntert og musikalsk
foredrag om Kim Larsens liv, hans
musik og ikke mindst han sange.
Christian la Cour spiller til.
Jens Andersen holder foredraget.
Mød dem i kirken
onsdag 11. sep.
2019 kl. 19
Gratis adgang og en øl i pausen.

Af Viggo Kaspersen.

I 2016 fik kirken et træ,
som skulle bære et æble
for hver barnedåb og et
hjerte for hver vielse,
der fandt sted i kirken.

Er det så ok?
Det kan der givet siges noget
imod, for det betyder jo ikke, at
så har man ikke længere sin plads
i kirken, men så er man måske
blevet så voksen, at man selv kan
tage stilling til, om man vil drage
nytte af den.

Kirkens to nye køretøjer står klar til besøgende, der har behov for
den hjælp.
Det er ”op ad bakke” at komme i
kirke, og det vil vi gerne råde bod
på.
Derfor har vi (med hjælp udefra) besluttet, at en kørestol og
en rollator bør være en del af
kirkens udstyr.
Det kan være bøvlet at få sin
egen slået sammen og pakket i
bilens bagagerum, så derfor er
det godt, at det ikke længere er
nødvendigt.
Køretøjerne står i tårnrummet,
og man er velkommen til at gå
op og hente dem til brug i kirken.

Der er døbt rigtig mange børn og
viet rigtig mange par i de forløbne
år, så hvis ikke træet havde været
af metal, ville grenene være begyndt at hænge.
Det skulle der gøres noget ved, og
en første tanke var, at der med
mellemrum skulle inviteres til
”HØSTFEST”, hvor man kunne
komme og hente sit æble/hjerte.
Imidlertid har holdningen til dette
ændret sig. Når man er blevet
døbt, har man fået en plads i kirken, og det må æblet gerne være
et symbol på.
Måske det ville være fint at få
æblet med hjem, den dag man
bliver konfirmeret.

I hvert fald
skulle der skaffes plads til
nogle af de
mange æbler og
hjerter, og nu
kan man finde
2016 og 2017 i
våbenhuset.
Træet er stadig
meget fyldt, så
der vil med tiden blive brug
for hele væggen
i våbenhuset.

Velkommen
til et kig og
et besøg.

… synger vi i den gamle
julesang.
Af Viggo Kaspersen.
Ved de 4 indfaldsveje til Andst by
står der en ønskebrønd. Og der
må blive ønsket en del, for der
sker jo meget godt i byen.
Idéen til brøndene står Steen Stoltenborg for, og han har også lavet
murerarbejdet, søgt om fondsmidler til dem og sørget for, at de
blev lavet færdig.
Brøndene er overdraget til byens
foreninger, og det er forventningen, at de sørger for vedligeholdelsen af dem.

Plastikforureningen er
blevet alvorlig. Hvad
kan jeg gøre?
Af Viggo Kaspersen.
Går du på nettet, kan du læse side
op og side ned om det problem,
som vi alle sammen er en del af.
En journalist skriver:
”Plastik er et af det 20. århundredes vigtigste opfindelser. Det er
billigt, det er holdbart, og det findes i dag i alverdens produkter.
De seneste årtier er produktionen
af plastik mangedoblet, og der er
nu opstået et problem: Tonsvis af
svæft nedbrydelige plastikposer,
plastikflasker og bittesmå stykker
mikroplast flyder rundt i verdenshavene, hvor de gør stor skade på
fisk, planter og måske også på
mennesker.
Der produceres i dag mere end
300 mill. tons plastik om året, og
det kan tage flere hundrede år for
naturen at nedbryde det.
90 % af det plastikaffald, der flyder rundt i oceanerne, ender i
havet via flodsystemer, og stort
set hele plastforureningen stammer fra kun ti store floder, hvoraf
8 af dem ligger i Asien.”
Så er det nærliggende for os at
spørge: Hvad hjælper det, at jeg
gør noget, når hovedparten kommer andre steder fra?
Men det er nok en forkert slutning, for vi har efterhånden set
inden for flere områder, at

det gode eksempel har
en afsmitning, og vi
har også set, hvad det
rent erhvervsmæssigt
har betydet for Danmark at være i front,
f.eks. med vindmølleindustrien.
Et område, som vi
alle har været og måske stadig er en del af,
er engangs-plastikservice, krus m.m..
Det er nu muligt at
købe engangsservice
af andet materiale,
som er lavet af bæredygtigt materiale.
Billedet viser, hvad du kan få hos
Høkeren.

Vi er kun lige begyndt på ændringerne. Der skal mange flere til.

Der findes også kopper/krus.

Det gælder nemlig den natur, vore børn og børnebørn skal leve i, og dem vil
vi jo kun det bedste.
God jagt.

I menighedsrådet er det faktisk
lige besluttet, at fremover er det
bambus, der bruges, når der skal
bruges engangsservice.
En anden ting, som det skulle
være muligt at ændre på, er det
store forbrug af plastikposer.
Nogle steder er der blevet forbud
mod brug af plastikposer, bl.a. i
et afrikansk land, men der er også firmaer herhjemme, som er på
vej med initiativer.
Vi kan selv vise vejen. Hvor
svært er det mon, at have en lille
stofpose liggende i bildøren eller
på knagen i entreen, så det er den
der slides på, når der skal handles ind.

Af Kurt B. Frederiksen.

Så er U 12-pigerne
fra Andst "United"
også kommet i gang
med JBUturneringen.
Første runde var i Egtved, hvor det beklageligvis kun blev til en enkelt
kamp.
I foråret sendte Vonsild
afbud til to stævner, og
det var også tilfældet i
Egtved.
Med kun én kamp gav Andstpigerne den fuld damp fra første
fløjt, og modstanderne fra Christiansfeld/Fjelstrup havde svært ved
at dæmme op for den "grønne
bølge" af angreb, og de var heldige med kun at være bagud 2-0
ved pausen. I 2. halvleg fik tempo
og sammenspil endnu en tand opad, så på den baggrund var sejren
ikke et mål for stor.
6-1 til Andst, der blev kraftigt
bakket op af hjemmeholdets piger, der jublede ved hver en scoring. En del
af spillerne
kendte hinanden fra
sommerens
mange fodboldskoler.

U 10 pigerne fra Andst var i god
tid taget hjemmefra til det første
JBU-stævne i efterårsturneringen i
Trelde ved Fredericia, men hvad
nytter det, når man pludselig sidder fast i en motorvejskø i 45 minutter. Heldigvis havde en af
Andstspillerne afbrudt et sommerhusophold for at spille fodboldkamp, og hendes far kunne så
meddele Trelde, at vi var på vej.
Første kamp skulle være mod
Skanderup/Hjarup, men de var
kørt hjem, fordi de ikke vidste, at

stævneprogrammet var lavet om
p.g.a afbud.
Men hjemmeholdet var klar, og
det blev en rigtig god kamp fra
begge sider med afvekslende spil,
mange chancer, skud på stolperne
og 0-0 ved pausen.
Her skiftede Andst målmand, og
så kom måltavlen i brug fem gange.
4-1 til Andstpigerne, der rigtig
kunne juble over sejren, selvom
de måtte spille med overtrækstrøjer, da Trelde også spiller i grønt.

Af Kurt B. Frederiksen.
Da Brørup har trukket sig ud af JBUturneringen, aftalte
Andst og Skodborg
en ekstra træningskamp, da begge
hold havde turneringsfri.
Andst "City" blev
desværre ramt af et
par afbud på spilledagen, og det betød
lidt omrokeringer
på holdet.
Det udnyttede gæsterne til at komme
foran 2-0, men efterhånden som de
fysisk stærkere Skodborgspillere
blev lidt trætte, fik Andstpigerne
tid og plads til at få sammenspillet til at køre, og fire gange var vi
alene igennem uden at kunne score.
Det kunne "de blå", der kom foran 3-0, inden Andst på to gennemspillede angreb gjorde det til
3-2.
Men stor ros til Andst-målpigen
og forsvarsspilllerne, som ofte
spillede sig fornuftigt af med bolden, og selv banens mindste spiller fra AUI var ikke bleg for at gå
i tacklinger med nogle dobbelt så
store
modstandere.

Fodboldpigerne på U 8-holdet i
Andst U&I kom på hårdt arbejde i
deres første JBU-kamp i efteråret
på Seest Boldklubs baner. Det var
første gang, at holdet skulle spille
5-mands fodbold, og det blev en
særdeles svær opgave.
Første kamp var mod Vejle Boldklub, som var vant til 5-mands
spillet, og de scorede så efter 30
sekunder med yderligere fem mål
i første halvleg.
Som billedet viser måtte AUI sætte to ekstra spillere på banen, og

det hjalp på forsvarsspillet, bortset fra de sidste to minutter, hvor
VB scorede endnu to gange.
Efter en kort pause var vi klar til
kampen mod det ene af de to
Seesthold, og her viste Andstspillerne, at der er krummer i dem.
Med fint forsvarsspil var der mulighed for mange gode angreb, og
det var sort uheld, at vi var bagud
0-1 ved halvleg. Efter pausen
kom der endnu mere fart i angrebsspillet, og til de mange
Andstforældre- og bedsteforældres store jubel scorede Andst to flotte mål efter
godt sammenspil, og dermed fik vi den første sejr i 5
-mands fodbold.
U 9-drengene er også startet
på deres efterårsturnering,
og de var et smut i Brørup,
hvor holdet først vandt 4-0
over Holsted, hvorpå Brørup blev slået 10-1.

DENGANG HØSTEN
VAR I HUS
Dengang høsten var i hus
sad en lille sulten mus
i sit musehul og sov
under skåret af en plov.
Da den vågned, kold og mat,
til den store, mørke nat,
peb den op mod månens horn:
Hvem har stjålet al mit korn?

Svar på opgave uge 35:
Nej, det er hans mor.
Læst forfra, er det navnet på
en gud.
Læst bagfra er det navnet på
en by ved havet.
Hvad er det for et ord?
Se svaret i næste avis.

Vor uskrevne grundlov.
Hvor er dog Danmark dejligt: her er intet absolut.
Noget er forbudt, og noget: meget strengt forbudt.
Men altid er der lisom underfundigt føjet til:
”NATURLIGVIS UNDTAGEN
HVIS DE MEGET GERNE VIL”.

02/09/2019 9:30 - 11:30
Gymnastik på Solhøj
02/09/2019 16:00 - 19:00
Opstart badminton
04/09/2019 14:00 - 16:00
Krolf på Solhøj
05/09/2019 9:30 - 11:00
Krolf på Solhøj
05/09/2019 14:00 - 16:00
Filmeftermiddag på Solhøj
08/09/2019 19:00 - 20:00
Aftengudstjeneste og konfirmandindskrivning
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