
 

 
 
 
 
 

 

Af Kirsten og Elisabeth 
BØRNEHAVEKLASSEN. 
 
Børnehaveklassen har været 
på en fantastisk lærerig tur til 
Glad Zoo i Lintrup. 
 
 
Vi så bl.a. lossens søde unger, 
næsebjørnene blive fodret, og 
vi fik latterfuglene til at grine. 
 
Madpakkerne blev spist, lege-
pladsen/hoppepuden prøvet af, 
og gederne blev klappet, inden 
bussen kørte hjem igen efter 
en dejlig dag. 

 
 

Med venlig hilsen  
Kirsten og  
Elisabeth 

Børnehave- 
klassen 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

Der strikkes hver 2. og 

hver 4. onsdag kl. 9.30 -

11.30, hvor der selvføl-

gelig også er tid til at 

nyde en kop kaffe sam-

men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er 

plads til 

flere 

Strikkeda-

mer på 

Solhøj, så 

mød ger-

ne op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Karina Bunkenborg. 

 

”Strikkedamerne" på Solhøj 

har igen været flittige med 

strikkepindene.  

 

Det er blevet til flere tæpper, 

2 halstørklæder, 17 bluser, 3 

hatte og 8 par sokker, som nu 

bliver sendt videre, så hjem-

løse og krisecentre i hele 

Danmark kan få glæde af 

det.  



 

 
 

god indsats, og her kunne de 

mange medfølgende forældre se 

en af de nye Andstspillere på hol-

det score sit første mål. 

 

Udendørssæsonen byder på en 

enkelt gang træning på onsdag, 

og så starter vi op på indefod-

bold i Andst-hallen kl. 13-14 om 

fredagen, første gang den 25. 

oktober. 

 

var opsat på at få deres første sejr 

over AUI, efter at de to hold hav-

de spillet 2-2 i Vonsild for nogle 

uger siden.  

Men ak, efter 40 sekunder 

var den drøm væk, for her  

scorede Andst kampens før-

ste mål.  

Det slog de "gule" lidt ud, og 

få minutter efter blev det 2-0, 

inden halvlegen sluttede 4-0.  

 

I 2. halvleg blev det 4-2, men 

så strammede de "grønne" 

lige tempoet, og sluttede af 

med fire mål mere til resulta-

tet 8-2. 

 

 

 

og anden halvleg var absolut god-

kendt, selv om det samlet blev til 

et nederlag på 1-4.  

Erritsø skulle være næste mod-

stander, men de ringede afbud 10 

minutter, før holdet skulle i kamp. 

Heldigvis havde Seest fået Vam-

drup til at møde op, da også Seest 

havde problemer med at stille to 

hold, og så spillede Andst en træ-

ningskamp mod Vamdrup. Andst 

vandt kampen med 3-0 efter en  

 

 

til en træningskamp på udebane 

mod Christiansfeld, som virkelig 

 

 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Fodboldpigerne på U 8-holdet i 

AUI har været til efterårets tredje 

JBU-stævne, hvor Seest lagde 

græs til de deltagende hold.  

Andst-pigerne er lidt langsomme 

startere, og det udnyttede hjem-

meholdet til at score et par hurtige 

mål i første halvleg. Men så var 

de grønne fra Andst spillet varme,  

 

 

U 12-pigerne fra Andst ”United” 

har benyttet ombrydningspausen 



 

 

de med den colombianske virk-

somhed Conceptos Plastico i Co-

lombia, der har skabt en teknolo-

gi, hvor helt almindeligt plastikaf-

fald som flasker, poser og bildæk 

omsmeltes og formes til LEGO-

lignende plastikmursten. Murste-

nene kan ”klikkes sammen” uden 

mørtel eller lim, hvilket gør det 

nemt, billigt og hurtigt at bygge 

med. 
 

FAKTA OM MURSTENEN 

Der er indtil videre bygget 25 

klasseværelser i Elfenbenskysten, 

og UNICEF har planlagt at bygge 

528 klasseværelser inden 2021. 

Det vil give 25.000 børn mulig-

hed for at komme i skole eller ud 

af de overfyldte klasseværelser. 

 

 

 

 

 

ge udviklingslande mod mindre 

ressourcespild og bedre uddannel-

se for udsatte børn. 

”Jeg synes, det er et ret godt ek-

sempel på at sætte problem og løs-

ning i samme 

båd. Problemet 

er, at vi har børn, 

som mangler sko-

ler, og at Elfen-

benskysten har et 

stort affaldspro-

blem. Ved at kob-

le dem finder man 

en løsning.”  

UNICEF har ind-

gået et samarbej- 

Så skulle vi være klar til JBU-

turneringen, hvor første modstan-

der var Egtved. En jævnbyrdig 

halvleg med gode chancer til beg-

ge hold sluttede 0-0, men hjem-

meholdet var bedst efter pausen 

og vandt 3-0 over et afbudsramt 

Andst-hold, hvor Vonsild var næ-

ste modstander.  

Andst kom foran 2-0, og de 

"orange" udlignede til 2-2.  

Efter pausen kom AUI foran 3-2, 

men to minutter før tid faldt ud-

ligningen til 3-3 i en kamp, der 

var stærkt præget af den bidende 

kolde vind. 

 

 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

To fluer med ét smæk. Sådan be-

skriver FN’s Børnefond UNICEF 

deres forsøg med plastikmursten, 

som de forventer kan hjælpe man- 

Fodboldpigerne på Andsts U 10-hold spillede på hjemmebane i efterårssæsonens fjerde JBU-stævne, og 

heldigvis var vejrguderne i søndagshumør, så kampene kunne gennemføres i solskin efter lørdagens øsende 

regnvejr.  

Vores modstandere var begge fra Bramdrupdam, og det er jo altid spændende at se, hvem gæsterne møder 

op med, for der er stor forskel på holdenes styrke fra stævne til stævne.  

Denne gang havde BGIF alle de gode spillere med, og selv om Andst-pigerne kæmpede godt, blev det til et 

nederlag på 0-5 mod BGIF 2. 

Efter en kort pause skulle vi så møde BGIF 3, som vi vandt 4-2 over for tre uger siden, og kampen startede 

da også godt for AUI, der kom foran 1-0. Men tredjeholdet fra Bramdupdam kendte også vejen til målet, og 

selv om den debuterende målpige fra Andst spillede en glimrende kamp, kunne hun ikke forhindre, at de 

gule fik scoret fire gange. 

U 10-pigerne har en gang udendørs træning tilbage, og så begynder de på indefodbold i Andsthallen om 

onsdagen kl. 14-15, første gang den 23. oktober. 



 

 

 

 

 

At styrte og at 

slappe af. 
 

Den som altid styrter af 

får aldrig læsset byrder 

af. 

Men den som gider 

slappe af, 

får overskud at tappe 

af.   

Svar på opgave uge 40:  

Skønt erstattes af ”Da” eller ”Fordi”. 

  
En terning er 2 cm på hver led.  

Hvis vi vil klistre den over med papir, hvor 

mange cm2 papir skulle vi så bruge?       

 

Se svaret i næste avis. 

 

Noget om  

at føle sig grebet. 
 

 

I går sprang alting ud 

som Gud bestemte. 

I dag sprang jomfru Olsen 

ud fra femte. 

 

Men da en sanger stod 

og kvad om våren, 

fortrød hun springet  

før hun ramte gården. 

 

Og da hun syntes godt 

om hans tenor, 

lod hun sig gribe af 

hans skønne ord! 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/10/2019  9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
07/10/2019 20:00 - 21:00 
Håndboldtræning herrer 
 
08/10/2019 14:00 - 16:00 
Læsekreds for læselystne 
 
08/10/2019  16:00 - 17:00 
Gymnastik Trollinger 
 
08/10/2019  19:00 - 20:00 
Gymnastik Voksenholdet 
 
08/10/2019  20:00 - 21:15 
Gymnastik Yoga 
 
09/10/2019  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
09/10/2019  20:00 - 22:00 
Håndboldtræning herrer 
 
10/10/2019  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 
10/10/2019  14:00 - 16:00 
Billedforedrag på Solhøj 
 
10/10/2019  15:45 - 16:45 
Gymnastik Powerkids 
 
10/10/2019  16:45 - 17:30 
Gymnastik Familieholdet 
 
10/10/2019  17:30 - 19:00 
Gymnastik JuniorMix 
 
11/10/2019  19:00 - 20:00 
Håndboldtræning damer/herr. 
 
13/10/2019  09:30 - 13:00 
Badminton Motionstræf 
 
13/10/2019  10:00 - 11:00 

Gudstjeneste  

 
13/10/2019  14:00 - 15:30 
Løb i Vejen Kommune 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

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  

LANGREJSGAARD BRUGSKUNST 
OG RETRO

V/ Helle Schou Scheffmann

Langrejsvej 8, Store Andst

Tlf. 2835 3864
Tjek vores fb gruppe

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/

