
 

 

 

 

 

 

Af Rikke Ulbrandt Henriksen.. 

 

2 års ro udadtil er lig med 

med 2 års fokuseret arbejde 

indadtil - i Fælles Fodslaw. 

Arbejde, som i tiden, der er 

gået, ikke har medført kon-

krete udmeldinger til lokal-

samfundet, men nu rykker 

vi: 
I mandags havde en arbejdsgruppe 

under Fælles Fodslaw et positivt 

og givende møde med Egon 

Fræhr, Per Rexen og vores tovhol-

der på kommunen Casper Ras-

mussen.  

Vores ønsker om flere kvadratme-

ter under tag ved hallen er blevet 

hørt.  

Efter økonomiudvalgsmødet i 

starten af september, hvor vores 

projekt var på dagsordnen, blev 

mandagens møde stablet på bene-

ne.  

Kommunen forholder sig posi-

tivt til en udvidelse af hallen.  

 

På økonomiudvalgsmødet i de-

cember ønsker de en mere detalje-

ret beskrivelse af vores ønsker og 

behov, og derefter kommer vores 

projekt med i det kommende bud-

get. De vil allerede nu forsøge at 

finde midler til udarbejdelse af 

arkitekttegninger. 

  

 

 

Vi er utrolig glade i Fælles Fod-

slaw og føler, at dette er et kæmpe

- skridt i den rigtige retning.  

 

Behovsanalysen, som blev udar-

bejdet sammen med DGI i 2018, 

danner grundlaget for vores videre 

arbejde med den detaljerede be-

skrivelse af projektet, som kom-

munen skal have i hænde midt i 

november. 

Vi er stadig mange parter, som er 

interesserede i at projektet lykkes 

- og ABC er også blevet en med-

spiller.  

Andst vokser, og det er utrolig 

positivt for vores dejlige samfund.  

 

ABC mærker det stigende børne-

tal og mangler også kvadratmeter. 

Derfor er det utrolig positivt for 

alle i Andst, at vi nu ikke kun har 

hul igennem til politikerne, men 

også en forståelse og vilje til at 

føre vores projekt ud i livet. 

 

 
Af Helle Torp. 
 

Kirkecafe også for be-
gyndere.  
 
Vil du gerne lære at hækle? 
Eller er der for stille derhjemme en 
tirsdag om måneden? 
Kan du strikke ret, men ikke vrang? 
Der er hjælp at hente. Uanset dit ud-
gangspunkt, eller om du overhovedet 
kender forskel på en strikkepind og en 
hæklenål, fordi du hellere syr eller 
knytter eller drejer træ eller samler fri-
mærker, så er du velkommen i kirkeca-
feen. Vi kan såmænd også hjælpe med 
dansk, hvis ikke det er dit modersmål, 
og du gerne vil øve sproget. 
 
Det forlyder ”ude i byen”, at vi er nog-
le tudsegamle tanter. Det har intet på 
sig. I øvrigt er hverken køn eller alder 
nogen hindring, hvis bare man har lyst 
til at være med.  
Desværre kan der være nogle, som er 
lidt generte ved at møde op i det, de 
tænker, er en lukket klub af indspiste 
slyngveninder.  
Vi er lidt sammenspiste, for vi får et 
stykke kage til kaffen hver gang, men 
vi er ingen lukket klub, for vi har altid 
plads til flere, til nye, til dem, der lige 
vil vide, hvad der mon foregår. 
 
Det er meget forståeligt, at det kan 
være svært at finde modet til at komme 
første gang og så alene. Hvad nu, hvis 
man ingen kender? Hvad nu hvis man 
ikke passer ind? Hvad nu hvis man har 
ti tommelfingre og ingen forstand på 
håndarbejde og ikke samler på noget 
og ikke ved, hvordan man skal få sagt, 
at man gerne vil lære at hækle en bære-
dygtig indkøbstaske? 



 

problemer for mange mennesker. 

 

Der var også barnedåb, og begge 

brødre kan senere underholde 

hinanden med, at de er blevet 

døbt ved en høstgudstjeneste, 

hvor der var spillemænd til stede. 

Og de var der og var med til at 

gøre gudstjenesten festlig og 

fremkaldte fortjente klapsalver. 

Bag spillemændene blev endnu et 

æble hængt på træet. 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Høstgudstjeneste og barne-

dåb. 
Vi kom til en smukt pyntet kirke, 

hvor graver og gravermedhjælper 

havde hentet efterårets smukke 

farver ind i kirken. 

Høst– og takkegudstjeneste, fordi 

der er meget i vort lille land og 

vor situation at sige tak for i en 

verden, hvor der stadig er store  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dertil må man vel spørge: Hvor galt 
kan det gå? Man kunne jo lære nogen 
at kende. Man kunne få interesse for 
en ny og ukendt hobby. Den bære-
dygtige taske kunne endda hækles af 
gamle plastikposer. Det er helt sikkert 
forsøget værd.  
 
Nogle strikker dåbsservietter, andre 
hækler hånddukker til kirkens krybbe-
spil, nogle strikker tæpper til verdens 
fattige og andre nørkler med deres 
eget medbragte. Alle sludrer, nogle 
mere end andre, for heller ikke her er 

man forpligtet over evne .  
 
Til sammen kan vi meget og lærer 
gerne fra os.  
Vel mødt i alle aldre.  
Vi glæder os til at se jer tirsdag d. 29. 
okt. kl. 14-16. 

Ny sæson                     Ny sæson 

BANKO I GAMST 

Onsdag, den 2. okt. kl. 19.30 

Vi spiller om gode kød pakker 

fra Kvickly, kontanter og køb-

mandskurve. I pausen er der 

hjemmebag og kaffe. 

Vel mødt til en god  

hyggelig banko aften. 
 Alle er velkomne. 

 Gamst Forsamlingshus. 



 

 



 



 

 

 
 

gyndte sammenspillet af fungere, og 

det var da også helt fortjent, at de 

"grønne" scorede et enkelt mål efter 

et fornemt angreb over venstrekan-

ten. Og sidste uges drømmemål var 

lige ved at blive gentaget af samme 

Andstspiller.  

Men slutresultatet på 1-7 kunne ikke 

ændres. 

 

 

 

 

vores gæster var langt hurtigere på 

bolden, de flyttede sig godt for hinan-

den, og så havde de en meget farlig 

spydspids, som ikke lavede andet end 

at opholde sig i AUIs straffesparks-

felt og score på chancerne. Og det var 

hun god til. 5-0 ved halvleg.  

Vi fik justeret lidt på tingene, fik 

stækket deres angrebs-es, og så be- 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

U 12-pigerne fra Andst "City" er 

rykket op i en bedre række efter de 

gode resultater i den indledende pul-

je i starten af efterårsturneringen, og 

her var vores første modstander Ri-

be. 

Og vi må ærligt erkende, at vi "blev 

kastet for løverne" med et brag, for  

 

 

 

 

Hentet på facebook. 

 

Andst Vandværk er i gang med etab-

lering af ny rentvandstank. Den 

gamle rentvandstank i beton erstattes 

af to nye rustfrie ståltanke, der mon-

teres i en ny bygning placeret hvor 

betontanken i dag ligger under jord-

volden. Arbejdet vil foregå frem til 

medio dec.  

Etablering af nye rustfrie tanke vil 

sikre vores drikkevand mod risiko 

for indtrængning af bakterier mm. 

gennem de betonelementsamlinger, 

der altid udgør en risiko. 

Der er opsat en midlertidig 

rentvandsbeholder i byggeperioden.  



 

En god og varm oplevelse at 

mærke opbakning fra de 

mennesker, der omgiver én. 

 

 

 

 

Det blev en festlig dag 

med mange gæster og lyk-

ønskninger fra familie, 

venner og ikke mindst et 

bredt udsnit af de mange 

kunder. 

 

Af Viggo Kaspersen. 

25 år med ”foden under 

eget bord” kunne Bente og 

Kjeld fejre den 6. septem-

ber. 

Arbejdet som elektriker startede i 

Lunderskov i firmaet: El-energi. 

Men ønsket om at blive selvstæn-

dig lå der, og da der var et mar-

ked i Andst og omegn, blev sprin-

get taget. 

At gå fra fast løn til umiddelbart 2 

kunder på hånden kan godt give 

lidt spænding i livet, men hurtigt 

viste det sig, at det kunne bære. 

Naturligt kan der blive lange da-

ge, når man kun er 1 mand i mar-

ken, men det er vilkår, der er til at 

leve med, og på hjemmefronten 

sørger Bente for, at der er styr på 

det regnskabsmæssige. 



 
  

 

 

Den vildeste 

fantasi er at 

tro, at ting ikke 

kan være an-

derledes, end 

de er.  

Svar på opgave uge 39:  

.Resultatet er 1/2 

  
Hvilket ord skal forandres , 

for at der bliver mening i føl-

gende sætning: 

Skønt han altid var sand-

færdig, fortalte han aldrig 

en løgn.            
    

 

Se svaret i næste avis. 

 

NOGET OM EN DEJLIG NAT 

 

Søen ligger blank og våd. 

Bølgerne er stumme. 

Kun en lille fiskerbåd 

kan man høre brumme. 

 

Under bådens hvide sejl 

ligger jeg og fløjter. 

Og på søens våde spejl 

står min sjæl på skøjter. 

 

Skøjterne er to små fisk, 

strålende og blanke. 

Nattevinden stryger frisk 

i min lyse manke. 

 

Stjerner flagrer tyst som møl 

rundt om månens lampe. 

Hjertet er et lille føl. 

Hør, hvor det kan stampe! 
 

 

Halfdan Rasmussen. 



 

 

 

 

Indleveringsfrister - avisen@andstavisen.dk tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydeligt mærket ” Andst Avisen, afsender + evt. annoncestr.” Udgiver: Andst Avisen, Oplag 624  

Avisudvalg:  Viggo K.4041-8206(Ansv. red./skriv/annonc), Rikke Ulbrandt Henriksen, 4082-6088 (formand), ), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsniing: Randy Johansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/09/2019  9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
30/09/2019 20:00 - 21:00 
Håndboldtræning herrer 
 
01/10/2019  16:00 - 17:00 
Gymnastik Trollinger 
 
01/10/2019  19:00 - 20:00 
Gymnastik Voksenholdet 
 
01/10/2019  20:00 - 21:15 
Gymnastik Yoga 
 
02/10/2019  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
02/10/2019  19:30 - 21:30 
Bankospil Gamst Fors.hus 
 
02/10/2019  20:15 - 21:30 
Håndboldkamp serie 1 herrer 
 
03/10/2019  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 
03/10/2019  14:00 - 16:00 
Foredrag på Solhøj 
 
03/10/2019  15:45 - 16:45 
Gymnastik Powerkids 
 
03/10/2019  16:45 - 17:30 
Gymnastik Familieholdet 
 
03/10/2019  17:30 - 19:00 
Gymnastik JuniorMix 
 
04/10/2019  20:00 - 22:00 
Rul og leg med Event Andst 
 
06/10/2019  09:00 - 10:00 

Gudstjeneste  

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen 

 

03/10/2019 14:00 - 16:00 Foredrag på Solhøj v/
Ingeborg og Brian Holm" Fra 
sygepl. og sælger til bonde-
gård og 7 børn" 

Solhøj 

03/10/2019 15:45 - 16:45 Gymnastik PowerKids  

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/foredrag-paa-solhoej-v-ingeborg-og-brian-holm-fra-sygepl-og-saelger-til-bondegaard-og-7-boern/
https://www.andst.info/events/foredrag-paa-solhoej-v-ingeborg-og-brian-holm-fra-sygepl-og-saelger-til-bondegaard-og-7-boern/
https://www.andst.info/events/foredrag-paa-solhoej-v-ingeborg-og-brian-holm-fra-sygepl-og-saelger-til-bondegaard-og-7-boern/
https://www.andst.info/events/foredrag-paa-solhoej-v-ingeborg-og-brian-holm-fra-sygepl-og-saelger-til-bondegaard-og-7-boern/
https://www.andst.info/events/categories/solhoej/
https://www.andst.info/events/gymnastik-powerkids-4/

