Af Viggo Kaspersen.

To gange med 14
dages mellemrum
lykkedes det at
samle godt 10.000
kr. sammen.
2 rekorder på 14 dage.
Den 3. november var det
Dansk Flygtningehjælp,
og den 17. var det Kirkens Korshær, der fik
glæde af godt 10.000
indsamlede kroner.
Og der er brug for pengene. Som der stod i
avisen i uge 46, er der i
dag godt 6000 hjemløse
i Danmark, og det er
desværre ikke blevet
mindre i de senere år, og
desværre er der kommet
alt for mange unge mennesker til.
Kirkens Korshær giver
midlertidigt ophold på
herberger og natvarmestuer, men det er jo
ikke løsningen, blot en
hjælp til at mildne tilværelsen.
Der er behov for boliger, der er til at betale
for mennesker, der skal
leve under kontanthjælpsloft m.m.

Af Kurt B. Frederiksen.
Et kombineret hold fra de to U 12
-pigehold i AUI har deltaget i Høje Kolstrups store indefodboldstævne i Aabenraa, hvor der var
mange rigtig gode hold med.
Første modstander var stævnets
senere vinderhold fra Lunderskov, som vi har haft svært ved at
vinde over, såvel ude som inde.
De kom ret hurtigt foran 2-0,
men så fandt AUI-spillerne det
gode spil frem, og da slutfløjtet
lød, havde Andst vundet med 3-2.

Næste modstander var fra
Dybbøl, og som lyn og torden
bragte Andst sig foran 2-0.
Men de grønklædte Dybbølpiger gav ikke op, og med fire
hurtige mål til dem, sluttede
kampen 2-4.
Sidste indledende kamp var
mod Aabenraa, hvor AUI
vandt 5-2.

Vi kunne så afvente resultatet af
den sidste kamp i puljen mellem
LB og Dybbøl, og den vandt de
gule.

Næste gang de to U 12-hold skal i
gang bliver lørdag den 7/12 ved
middagstid på hjemmebane i
Andsthallen.

Så skulle der regnes på måltallene, og her var Dybbøl et enkelt
mål bedre end Andst.
Surt show, og dermed kunne vi
hygge os med medbragt kage og
den udleverede frugt.

Dog! allerede lørdag, den 30/11
om formiddagen er der fodbold i
Andst-hallen, hvor U 10-holdet
deltager i et stævne.

Af Viggo Kaspersen.
Billeder hentet på instagram.

I weekenden 15. - 17. november var der spejdere på
weekend i Kærnehuset i
Gesten Skov.

Bæverne ankom kl. 11 om
lørdagen. Så blev der hygget og spist frokost.
Bæverne havde madpakker med hjemmefra.

Juniorspejderne kom til huset om
fredagen omkring kl. 18, og så
stod den på pizza til aftensmad.
Om lørdagen var der bålkonkurrence.

Omkring kl. 14 kom ulvene
hjem fra en 10 km. travetur.
De var trætte, men havde haft gode oplevelser undervejs:

Og så er vandreturen næsten slut.

Kærnehusets
skilt viser
vej de
sidste 400

Der skulle laves bål uden brug af
avis, og der var kun 5 tændstikker
til rådighed..
Det lykkedes, som I ser.

Her ved en af
traktorerne, som tilhører Gamst Maskinstation.

Senere på dagen var der anledning til at lege:

Der blev også mulighed for at lave
et lille lys, lave pebernødder, bage

Aftensmaden var tarteletter, rugbrød med frikadeller og varm
leverpostej.
Om søndagen hejste vi flaget og fik
så morgenmad.
Der blev pakket
tasker og så var
der leg udenfor
mens der blev
ventet på afhentning.

pandekager og
lave pionering
med rafter og
tovværk.

En kælling og en kylling

Hvilken firkant
skiller sig ud,
A, B, C eller D?

Svar på opgave uge 47:

Værdien af 2 kirsebær
er 7,5.

En kælling og en kylling
og en killing der var tvilling
tog til Kolding med en rolling
for at købe for en skilling,
købte klamme fedteklemmer,
købte krummer af en kræmmer,
købte klæge klattekager
hos en klattekagebager.
Halfdan Rasmussen.

25/11/2019 9:30 - 11:30
Gymnastik på Solhøj
26/11/2019 14:00 - 16:00
Strikkecafé i konfirmandstuen
27/11/2019 14:00 - 16:00
Krolf på Solhøj

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

27/11/2019 19:30 - 21:30
Bankospil Gamst Forsamlingshus
28/11/2019 9:30 - 11:00
Krolf på Solhøj
28/11/2019 12:00 - 16:00
Julefrokost på Solhøj
1/12/2019 09:30 - 13:00
Badminton Motionstræf
1/12/2019 10:00 - 11:00
Gudstjeneste 1. s. i advent
1/12/2019 13:00
Juletræet tændes på Torvet
1/12/2019 14:15 - 15:20
Håndboldkamp serie 1 Herrer
Andst-Ammitsbøl
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