
 

 
 

 

Og der var masser af liv på 

det smukke Krotorv. 

Af Viggo Kaspersen. 

Traditionen tro var der julesang og 

fest på torvet, da juletræet skulle tæn-

des.  

Borgerforeningens formand, Tommy 

Ditlevsen, bød velkommen og be-

mærkede, at træet godt nok ikke var 

så stort i år, men hvorfor svandt hen i 

det uvisse. 

Det gjorde dog ikke julesangen min-

dre, godt ledet af Rikke Ulbrandt 

Henriksen. 

 

Efter et par kraftige kald vågnede 

julemanden, og snart var alle børn i 

gang rundt om juletræet, hvor der 

(også traditionen tro) blev afsluttet 

med ”På loftet sidder nissen med sin 

julegrød” og nissefars hop. 

Musikalsk optakt til jul  

i Andst Kirke 
torsdag, den 19. december kl. 19.00 

 

Lusangi Gospel Choir  
 

som tidligere har gæstet Andst Byfest, giver en livsbekræftende 

koncert-oplevelse af nærhed og energi. Repertoiret består primært 

af nye og ældre amerikanske gospelnumre, både fyldt med energi, 

livsglæde 

og begej-

string, men 

også stille, 

smukke  

gospelbal-

lader og 

kendte spi-

rituals.  
 

Velkommen 



Andst Skoles kor. Eftermiddagen blev afsluttet af 

Traditionen tro var der også slik-

poser, som dog i år var blevet til 

små slikpakker.  

Og alle, der fulgte julemanden op 

til forsamlingshuset, fik mulighed 

for at smage på årets slik. 

Inde i forsamlingshuset var der 

masser af liv og mange mulighe-

der for at få ting med hjem til at 

forsøde juledagene. 

Juledekorationer, honninghjerter, 

til og fra kort til julepakkerne og 

mange andre ting. 



 

 

 

For rundt på kirkegården er der 

fyldt med smukke dekorationer. 

 

Her kommer et par stykker mere, 

men gå selv en tur og nyd det, du 

ser. 

 

 

Grankunst på kirkegården 

er et besøg værd. 
 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Når folk udefra har været på be-

søg på vores kirkegård, er en me-

get almindelig kom-

mentar: 

”Hvor har I dog en 

flot og velholdt kirke-

gård”. 

 

Det kan vi kun give 

dem ret i, og det gæl-

der ikke mindre her i 

julen, hvor graveren 

og hans folk boltrer 

sig i små granstyk-

ker. 

Mere perfekt end 

denne stjerne kan det 

vist ikke gøres. 

 

Men også dekorationen nede ved 

mindestenen falder i øjnene og 

byder én velkommen på kirkegår-

den. 

Og den opfordring skulle man 

tage alvorligt. 



 
 
 

Slut på en fin fodboldformid-
dag i Andst-hallen, hvor der 
var medaljer til alle hold. 
 
 

 
På det ene billede sparker Sal-
ly bolden væk, mens Caroline i 
målet, Freja, Babette og India 
ser til.  
Billede nummer to viser holdet 
efter medaljeoverrækkelsen. 

 
 
 

 
 
 
Stillingen holdt til 42 sekunder 
før tid, hvor de blå både udlig-
nede og kort før tid scorede 
sejrsmålet. 
 
 

Så tæt på en "finaleplads" måt-
te AUI tage til takke med en 
placeringskamp mod Nr.Bjert/
Strandhuse, og efter en ny 
spændende kamp tabte vi med 
et enkelt mål.  

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
 

Med lidt besvær fik fod-
boldudvalget i AUI stab-
let et indefodboldstæv-
ne for U 10-piger på be-
nene. 
 
Det sidste 
hold tilmeldte 
sig eftermid-
dagen før 
stævnet, men 
så oplevede 
de mange 
fremmødte 
forældre og 
søskende en 
masse fod-
boldglæde på 
banen, hvor 
de fire hold på 
skift både prø-
vede at vinde 
og at tabe. 
 
 Andstpigerne fik en god start i 
den første kamp mod Nr.Bjert/
Strandhuse med en sejr på 1-0 
i en kamp, hvor der var mange 
chancer til begge hold.  
 
Årgangene U 8, U 9 og U 10 
spiller med fem spillere på ba-
nen og "rigtig" målmand, og så 
bliver der scoret færre mål.  
 
Til gengæld er der mange 
chancer, men også gode mål-
mandsredninger, så den næ-
ste kamp mod Øster Starup/
Vester Nebel sluttede 0-0.  
 
Sidste puljekamp var mod 
Skanderup/Hjarup IF, som vi 
har svært ved at vinde over i 
udendørs fodbold, men et flot 
mål bragte AUI foran 1-0 midt i 
kampen.  
 



 

Af Viggo Kaspersen. 

 

En festlig stund på Solhøj, 

hvor torsdagsarrangemen-

tet startede kl. 12.00 i ste-

det for kl. 14. 
 

En julefrokost med hjemmelavet 

og veltillavet mad er, hvad man 

oplever, når man deltager i Sol-

højs årlige arrangement. 
 

Bestyrelsen gør et stort stykke 

arbejde med alt fra indkøb til de 

bedste priser, planlægning af ar-

rangementet, fremstilling af den 

lækre mad (men som de siger: 

”Vi hygger os”) til opstilling og 

borddækning. 

Og så bliver der også købt ind til 

lotteri og andet sjov. 
 

En pudsig iagttagelse ved lotterier 

er, at det ofte er nogle få, der vin-

der indtil flere gange, mens andre 

med mange sedler må kigge langt 

efter en gevinst. Men alle har for-

nøjelsen. 
 

Man forstår godt de mange glade 

ansigter. 
 

Og man forstår også den dybe 

koncentration, da maden var på 

bordet, for der var ingen grund til 

ikke at nyde, hvad der blev sat 

frem. 



 

Nøglekort fås ved henvendelse til 

brugerrådet. 

Nøglekortet er personligt, og det 

er med til at sikre, at der altid er 

pænt og ordnet. 

 

En gratis julegave? 

 

 

 

Til forskel fra danske genbrugs-

pladser får folk ofte lidt penge 

eller nogle fødevarer for at afle-

vere materialer til genbrug. Nogle 

steder bliver pengene udbetalt, 

andre steder sparer landsbyer 

sammen i fællesskab til at inve-

stere i noget til lokalområdet. 

 

 

 

 

Solhøj har sit eget fitnessrum, som 

er tilgængeligt for alle. 

Der er 6 maskiner, blandt andet 2 

cykler, en stor bold og en ribbe og 

stepbænk. 

Tingene kan frit bruges. 

Man skal blot have et nøglekort. 

 

 

 

 

sortering af både husholdningsaf-

fald og affald fra virksomheder.  

 

De nye regler giver borgerne an-

svar for at sortere deres affald, 

mens myndighederne får ansvar 

for at oprette genbrugspladser, 

hvor folk kan aflevere skraldet.  

 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Ikke langt fra julefrokost-

bordet ligger et lille lokale 

med ganske gavnlige in-

strumenter. 

Det er ikke nok at forbyde 

plastikposer. Den tropiske 

turistø Bali vil nu også tage 

hånd om de store mængder 

husholdningsaffald. 
 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Bali har været meget i medierne i 

år, fordi øen forbød plastikposer 

og nogle typer af engangsplastik. 

Det skete efter flere års kampagne 

fra to indonesiske teenagesøstre.  
 

Men det er ikke nok at forbyde 

engangsplastik, når øens indbyg-

gere hver dag producerer over 

4000 tons affald.  

Halvdelen af skraldet ender på 

overfyldte lossepladser, og den 

anden halvdel brændes af eller 

ender i floder og havet. 

Derfor har Balis guvernør nu ved-

taget, at øen skal indføre affalds- 



 
  

 

 

 

Når jeg sidder hos min mor. 

 

Når jeg sidder hos min mor, 

her i stuen hvor vi bor, 

under lampens sjove skygge, 

er det mig der laver hygge. 

 

Vi kan høre uret gå, 

høre kirkeklokken slå. 

Når jeg gør mig ganske lille, 

er det mig der laver stille. 

 

Er vi stille begge to 

kan vi høre mørket gro. 

Og vi syns vi er så sjove 

når vi begge laver sove. 

 

Halfdan Rasmussen. 
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9/12/2019  9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
10/12/2019  14:00 - 16:00 
Læsekreds for læselystne i 
konfirmandstuen 
 
11/12/2019  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
11/12/2019  19:30 - 21:30 
Bankospil i Gamst Fors.hus 
 
12/12/2019  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 
12/12/2019  14:00 - 16:00 
Luciaoptog på Solhøj ved ele-
ver fra St. Andst Efterskole 
 
15/12/2019  10:30 - 11:30 

Gudstjeneste 3. s. i advent  

 
 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

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/

