
 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

Jeg risikerer måske ”at få 

klø” for den her overskrift, 

men jeg mener det faktisk! 

Og hvorfor nu det? 

Forleden kunne man læse følgen-

de på facebook: 

 

”Hej alle Andst borgere . 

Vi har hørt, der går rygte om, at 
Købmanden er solgt. Dette er ikke 
rigtigt. Fakta er, at Hans Jørgen, 
som ejer bygningerne, vil sætte alle 
sine huse til salg - 5 stk. 

Det betyder selvfølgelig, at der kan 
komme en køber til butikken, enten 
for at overtage den eller bruge byg-
ningerne til noget andet.  

Vi har selvfølgelig vores opsigelses 
periode, men hvis I ønsker, at butik-
ken skal fortsætte, så er det nok nu, 
I skal begynde at finde ud af, hvor-
dan videre drift kan sikres.  

Først må vi sige, at vi desværre 
åbenbart ikke har fat i de nye 
borgere her i Andst. - Der er jo en 
naturlig udskiftning i borgerne 
gennem tiden, og vores omsæt-
ning er faldet betydeligt, hvilket 
selvfølgelig gør, at det ikke er 
attraktivt at overtage butikken 

som den er. 

Konkurrencen er hård, det ved vi. 
Den kan ikke give en rimelig årsløn, 
hvilket jo er en betingelse for en 
evt. ny ejer.  

Kom gerne med ideer og mulighe-
der, alt modtages, også kritik. 

Lilly og Jørgen.” 

 

Af Marika og Bent. 
 

St. Andst Borgerforening afholdt 
årets spordag i skønt, farverigt 
sensommervejr. 

10 fremmødte personer og en 
hund gik fra Stadion over Lyngbak-
kerne og videre ud på sporet til 
fugletårnet i Søengene. 

 

 

 

Jeg kan egentlig ikke forestille 

mig, at der er nogen Andstborge-

re, der ikke ønsker, at der skal lig-

ge en købmandsbutik i byen. 

Men den ligger her kun,  så læn-

ge vi bruger den. 

Der er ca. 500 husstande i Andst 

og nærmeste omegn, 660 i alt i 

Andst sogn. 

Hvis hver husstand handler for 18 

–19.000 kr. om året, når vi 10 

mill.  

Det er, så vidt jeg husker, (nogen 

må korrigere), det tal, der var på 

bordet, da Lokalrådet, før Lilly 

kom til, undersøgte mulighederne 

for at starte et nyt supermarked 

op. 

For nogen pensionister vil det be-

løb udgøre en stor del af mad-

budgettet, men for børnefamilier 

er det nok kun en mindre %-del. 

Tro ikke, at der spares så meget 

ved at købe andre steder, at det 

kan opveje det tab, der ligger, hvis 

du får brug for at sælge hus, og vi 

ingen butik har. 

Og så når du forhåbentlig også 

den alder en dag, hvor det vil være 

dejligt at gå ned i byen og møde 

andre andstboere, når der skal 

handles ind til dagen og vejen. 

Så kom nu! Lad os stå sam-

men om vores butik! 



Ved fugletårnet blev 
”Dyndhopperlaug-
staven” behørigt over-
draget af Liva Dyrby til 
den nye ”Dyndhopperlaug-
stavholder” Bodil Mulvad. 

 
Tak for øl og 
vand samt 
en dejlig 
søndag i sel-
skab med 
naturen og 
gode Andst-
borgere. 
  
Marika & 
Bent” 

Turen var, som altid, et mix af 
snak om alt mellem himmel og 
jord, underfundige og lærerige 
observationer – krydret med for-
tællinger af en veloplagt Jens Erik 
Mulvad. 

Koncert med  

Jazz på Dansk  
i anledning af  

Spil Dansk Ugen. 

 

Jazz på Dansk består af Mar-

tin Schack, Morten Lund, 

Morten Ramsbøl og vores tid-

ligere kirkesanger Michael Ol-

sen (sax). De spiller danske 

sange fra højskolesangbogen 

og salmer i jazzificerede udga-

ver – dog altid med stor re-

spekt for grundmaterialet. 
 

Tirsdag, den 29/10  

2019 kl. 19.00. 
 

Publikum inddrages i nogle af 

sangene. 



 

 

 

 

 



 



 



 



 
  

 

 

Hver gang jeg begår en fejl, glæ-

der jeg mig over, at det var mig, 

der begik den, for der var rimelig-

vis ikke nogen andre, som jeg ville 

ha’ kunnet tilgi’ den. 

Svar på opgave uge 43:  

2x8 + 2x17 giver 50. 

 
 

Hvem er Lottes mors  

svigermors søn? 
   

 

Se svaret i næste avis. 

 

Noget om at gå forkert 
 

Bonden slider året rundt 

og glemmer fjas og fjant. 

Nogle mener det er sundt, 

men det er ikke sandt. 

Sveden står fra porerne 

mens græsset blir til hø. 

Manden går i roerne 

og konen går i frø. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/10/2019  9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
29/10/2019 14:00 - 15:00 
Strikkecafé 
 
29/10/2019 19:00 - 20:30 
Jazz på Dansk i kirken 
 
29/10/2019  17:15 - 18:45 
Bæverne har møde 
 
30/10/2019  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
30/10/2019  18:15 - 20:00 
Juniorspejderne har møde 
 
30/10/2019  19:30 - 21:30 
Bankospil Gamst Forsaml.h. 
 
31/10/2019  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 
31/10/2019  14:00 - 16:00 
Banko på Solhøj 
 
31/10/2019  17:15 - 18:45 
Ulvene har møde 
 
1-2/11/2019  19:00 - 01:00 
J-dag i Andst Forsamlingshus 
 
02/11/2019  09:00 - 13:00 
Spotkursus - Førstehjælpsk. 
 
03/11/2019  16:00 - 17:00 

Alle Helgen Gudstjeneste  

 
 

 

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  

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

 

ANDST AVISEN  
er altid klar til at hjælpe, 

hvis du skal have  
en annonce sat op. 

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/

