
 

Den 22. september 2019 kl. 
10.00 er der Høst- og takke-
gudstjeneste i Andst Kirke. 
En flok spillemænd beståen-
de af Anders Løager,(violin), 
Jens Peder Knudsen 
(kontrabas) og Jan Ilsø 
(harmonika) vil ledsage san-
gen og bidrage med folke-
musik undervejs. Vi skal fej-
re dåb og glæder os til en 
festlig gudstjeneste. 
Af Birte Boye. 

 

 

 

Der er 7 siddepladser i hver 

boks. 

 

Projektgruppen har gravet og 

støbt, 

således 

de nye 

bokse 

kan blive 

fastgjort. 

 
 
Af Arne Storm Sørensen. 

 

I foråret ønskede U 12-drengene i 

fodboldafdelingen i Andst U&I 

sig nye spilledragter, og i forbin-

delse med at søge sponsormidler 

meldte Tunetanken sig 

som en af mange spon-

sorer.  

Tunetanken  tilbød at 

sponsere to flotte ud-

skiftningsbokse på 

Andst Stadion. 

 

En projektgruppe med 

Simon A. Jensen i spid-

sen blev nedsat, og det 

lykkedes med stor hjælp 

fra udvalgsmedlemmer, trænere 

og andre fodboldglade forældre, 

dels at få materialer leveret, dels 

at få gravet ud og få støbt underla-

get til de flotte udskiftningsbokse, 

som allerede er taget i brug, ikke 

alene af serie 6-spilllerne, men 

også af de mange ungdomshold i 

Andst U&I, som syntes, at det er 

vidunderligt som udskiftningsspil-

ler at kunne krybe i tørvejr, når 

det regner.  

 

Samtidigt er der opstillet et spon-

sorhegn med mulighed for øget 

sponsorvirksomhed til fodboldaf-

delingen i Andst U&I 

 

Tak til Tunetanken – UNICON 

– Schelde Byg – Petersborg.  

 

Fodboldudvalget  

 

 

22. september 

kl. 10.00 
 

Velkommen 

TUNETANKEN (SCAN-

PLAST A/S) Andst 

har sponsoreret 2 meget fine 

udskiftningsbokse 



 

 

 

Musikken dukkede for alvor op, 

efter at han havde hørt en plade 

med Little Richard på 2 min. og 

25 sek. 

Melodierne kom flyvende, men 

teksterne krævede lang tids ind-

sats, ja, nogen gange flere år. 

Jens Andersen mødte Kim Larsen 

på Skanderborg festivalen, hvor 

han skulle hjælpes op på scenen, 

men når han sad der med sin gui-

tar, var det ”Larsen selv”. 

 

Der blev aftalt et ottende møde, 

men det blev så aldrig til noget. 

 

En af hans tekster fra 2017 kalder 

han: ”Den lige vej”. 

Her er det, som om han aner, at 

der måske ikke er så længe igen. 

Han siger: 

”Når mit regnskab det ska’ gøres 

op  

Så tror jeg nok Vor Herre får en 

prop 

For jeg har syndet så det stod i 

stænger 

Men det vil jeg ikke længer. 

Så vis mig nåde og miskundhed 

Der var momenter af kærlighed. 

 

Der bliver nok travlt på bibliote-

ket, med mindre man fik købt bo-

gen i aften, for det var en fyldt 

kirke, der fik en meget levende 

indsprøjtning om ”gode Larsen” 

 

 

 
Af Viggo Kaspersen. 

 

Lige hjemkommet fra en 

betagende aften med mu-

sik, ord og indtryk fra 

”mødet med” Danmarks 

nationalskjald. 
 

Der var lovet et 

muntert og musi-

kalsk foredrag, 

og det blev til 

fulde opfyldt af 

de agerende, for-

fatter Jens An-

dersen og høj-

skolelærer Chri-

stian la Cour. 

 

Jens Andersen 

ikke blot holdt 

foredrag om, 

men ”spillede” Kim Larsen, når 

han læste citater fra sin bog: 

Bogen blev til efter 7 møder á 3 

timer, hvor Kim Larsen fortalte, 

og hvor der helst ikke skulle stil-

les for mange forstyrrende 

spørgsmål. 

Kim Larsen betragtede sig selv 

som lidt konservativ, der ikke lod 

sig rive med af tidens strømnin-

ger. 

NYT PÅ ANDST 

STADION – 

SPONSORHEGN 

 
Det er nu muligt at købe re-

klameplads på Andst stadion. 

Køb en reklameplads i 3 år 

for 5.500 kr. incl. skilt. 

 

 

Sponsorhegnet kan også bru-

ges til andet end reklamer, 

for folk i alle aldre. 

 



 

 

 

Men pyt med det.  

Der er fremgang fra kamp til 

kamp, og spillernes fodboldud-

vikling går den rigtige vej, og det 

er det vigtigste. 

 

 
 

lejskole på Samsø, men afløserne 

fra "City" gjorde det fortræffeligt, 

og med bare en lille smule mere 

træfsikkerhed havde vi vundet 

over hjemmeholdet i en kamp, 

der sluttede 1-1. 

Næste modstander var Christians-

feldt/FIF, og her kom Andst foran 

2-0 i første halvleg.  

De gulblusede reducerede til 2-1 

og fik tilkæmpet sig et hjørne-

spark kort før tid.  

I første omgang blev bolden spar-

ket væk, men en CIF-spiller send-

te bolden mod mål, og i samme 

sekund, kampdommerens ur rin-

gede, røg bolden i mål.  

Surt show og 2-2.  

"United" bliver nr. 3 i puljen, og 

venter nu spændt på, hvem holdet 

skal møde i de to sidste runder 

lørdagene, d. 28/9 og 5/10.  

Men tre ugers kamppause du´er 

ikke, så vi spiller nogle trænings-

kampe. 

Spillerne flyttede sig meget bedre 

for hinanden, vi kom ud i siderne, 

ikke så meget klumpspil, og det 

resulterede i et flot mål til 1-0, og 

der var chancer til flere mål, men 

begge målpiger var rigtig dygtige i 

målene.  

Erritsø 

har nogle 

skrappe 

angribere, 

og selvom 

forsvars-

spillerne 

hos Andst 

gjorde det 

godt, kun-

ne de ikke 

forhindre, 

at Erritsø 

fik tre 

mål.  

 

 

 

U 12-pigerne fra Andst "United" 

har spillet de sidste af tre indle-

dende JBU-stævner i fodbold, og 

det blev til to uafgjorte kampe på 

Vonsilds baner.  

"United"- holdet måtte stille op 

uden de spillere, der var på  

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Fodboldpigerne på U 8-holdet i 

Andst U&I har haft en travl uge. 

Om onsdagen spillede holdet på 

hjemmebane mod Vamdrup, der 

havde ønsket at spille 3-mands 

fodbold, fordi de endnu ikke hav-

de prøvet 5-mands fodbold, som 

ellers er det normale for alders-

gruppen. Men i øsende regnvejr i 

overværelse af et hav af tilskuere 

spillede de to hold en forrygende 

kamp på en halv time med 10 

mål, 5 til hver. 

Søndagens kampe foregik i Vejle, 

og det var JBU-kampe i 5-mands 

fodbold. Første kamp var mod 

Dalby, og der blev virkelig løbet 

nogle meter frem og tilbage i en 

meget jævnbyrdig kamp, som da 

også sluttede 1-1.  

I anden runde havde Andst pause, 

og den brugte vi til at se Erritsø 

spille mod Seest. Vi fik en snak 

om, hvad de to hold gjorde godt, 

og hvad de gjorde mindre godt, 

og det gav pote i vores anden 

kamp, hvor vi skulle møde Errit-

sø. 

 



hvor en af Andstpigerne fra næ-

sten 40 meters afstand hamrede 

bolden op i det ene målhjørne. 

Det må betegnes som årets drøm-

memål på Andst Stadion.  

Retfærdigvis skal det også siges, 

at Askov havde deres gode for-

søg, men begge AUI-målpiger 

spillede hver sin fremragende 

halvleg.  

Midt i 2. halvleg kom Andst foran 

2-0 på et nyt godt gennemspillet 

angreb, men i næste angreb score-

de Askov til 2-1. Gæsterne pres-

sede hårdt på for at udligne, mens 

Andst var farlige på kontraan-

greb, men der blev ikke scoret 

flere mål. 

Samtidig med pigerne spillede U 9

-drengene fra Andst deres to kam-

pe, og det gav to sejre på 6-4 over 

Vejen og 5-3 over Askov. Jo, der 

er gang i fodboldspillet i Andst 

U&I. 

 

 

U 12-pigerne fra Andst "City" 

spillede tredje og sidste indleden-

de JBU-kamp på Andst Stadion 

mod Askov, og det blev en særde-

les velspillet kamp fra begge si-

der.  

Kampens højdepunkt var et formi-

dabelt langskud i første halvleg,  

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Der var fuldt program på tre 5-

mands baner på Andst Stadion, da 

den sidste indledende række af 

JBU-stævner blev afviklet i et 

herligt septembervejr med rigtig 

mange tilskuere.  

U 10-pigerne lagde ud mod Skan-

derup/Hjarup, som vi efterhånden 

har mødt mange gange, og vi har 

ikke de bedste erfaringer med de 

"blå". 

Men det er ligesom om, at Andst-

pigerne kommer op i et højere 

gear, når de er på hjemmebane, 

og efter en absolut godkendt ind-

sats tabte vi med beskedne 1-4. 

Efter en pause var næste mod-

stander fra Bramdrupdam 3. Sid-

ste lørdag tabte vi stort til Bram-

drupdam 2, og mens vi holdt pau-

se mellem kampene, vandt BGIF 

3 med 2-0 over BGIF 2, så man 

kunne frygte et nyt nederlag. Men 

fodbold er forunderligt, og de 8 

Andstpiger spillede en fornem 

kamp, og holdet kunne med stor 

tilfredshed synge slagsangen efter 

sejren på 4-2. 



  

 

 

Hvad angår fænomenet magt 

er sagen, ganske simpelt sagt, 

at hvis man koncentrerer den 

for meget, exploderer den. 

Svar på opgave uge 37:  20 

min. over 9. 

 
Hvis man lægger 1000 til et 

bestemt tal, bliver resultatet 

større, end hvis man ganger 

det pågældende tal med 1000. 

Hvilket tal tænkes der på ?  

            
 

Se svaret i næste avis. 

Lille ridder Søren 

 

Lille ridder Søren 

er et sælsomt væsen. 

Han går altid rundt med et 

fingerbøl på næsen. 
 

Lille ridder Søren 

sloges med en drage. 

Da han hugged hodet af 

blev den til en krage. 
 

Lille ridder Søren 

sang en lille slagsang. 

Da han havde sunget den 

blev han til en flagstang. 
 

Lille ridder Søren 

er et sælsomt væsen. 

Han må stå i haven med 

Dannebrog på næsen! 
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16/09/2019  9:30 - 11:30 

Gymnastik på Solhøj 
 

18/09/2019  14:00 - 16:00 

Krolf på Solhøj 

 

19/09/2019  9:30 - 11:00 

Krolf på Solhøj 
 

19/09/2019  13:30 - 17:00 

Udflugt til Prikken i Vorbasse 

fra Solhøj 

 

22/09/2019  10:00 - 11:30 

Høstgudstjeneste  

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

https://www.andst.info/events/gymnastik-paa-solhoej-19/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-37/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-222/
https://www.andst.info/events/gudstjeneste-21/

