
 

Andst Vandværk 
A.m.b.a.  
Ombygning af vores 
rentvandsbeholdere 
 

Vi er nu så langt med ændrin-

ger af vores rentvandssystem, 

så vi skal have omkoblet fra 

den midlertidige rentvandstank 

til vores 2 nye stålbeholdere. 

 

Denne omkobling sker tirs-

dag den 17. december fra kl. 

8 til 16, og der vil blive lukket 

for vandet i hele forsynings-

området. 

 

Varigheden af den afbrudte 

vandforsyning kendes ikke, 

men forsøges begrænset mest 

muligt. 

Vi beklager de gener luk-

ningen vil give. 

 

Byggeprocessen: 

September 

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 
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Eventuelle spørgsmål 
skal ske til formand 
Jens Kurt Jensen 2723 
1519 eller driftsleder 
Jørgen Stenderup 2064 
9388. 

November: 

December: 

Oktober: 

November: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

for børn og forældre, 

bedsteforældre 

og alle andre. 
 

Velkommen 



 

 

Til kødet spiser vi brød med 

friskkærnet smør og får varm saft 

til.  

Mens man er derude, kan man gå 

rundt i den lille landsby og se på 

tingene. Det er meget hyggeligt, 

og jeg kan helt klart foreslå det.  
 

 

Man kan også lytte til musik og 

bare hygge sig.  

Husk at tage tøj med efter vejret, 

hvis du tager derud. 

 

Jeg spiller fløjte i musikskolen – 

og under solhvervsfesten spiller 

jeg stemningsmusik sammen med 

mine med-musikere.  

 

Så går vi tilbage til den lille lands-

by og spiser noget mad lavet over  
 

bål inde i en lille hytte. Til festen 

har de slagtet et lam, som har kogt 

i en gryde i flere timer.  
 

 

 

 

Af Eddie Marius Ulbrandt Henriksen 

 

Den 21. december er det 3. 

gang, jeg skal til Vingsted 

og spille fløjte til solhvervs-

festen. 

 

En solhvervsfest er en gammel-

dags jul.  

I jernalderen fejrede man, at da-

gene blev længere – og det var 

sådan, man fejrede julen, inden 

Jesus blev født.  

 

Solhverv var også en form for 

nytårs aften.   

Vi skriver med blod på sten. Vi 

skriver med runer.  

 

Runerne er en form for tegn, som 

betyder noget, fx. at høsten bliver 

god, at året bliver et rigt år.  

 

Så går vi ned til en sø, der ligger 

nær ved. Så ofrer vi stenene ved  

at kaste dem ud i søen en ad gan-

gen.  



 
U 9 - drengene fra Andst var 
også i kamp, og det foregik i 
Gram-hallen, hvor holdet tabte 
to kampe, spillede to kampe 
uafgjort og vandt en enkelt.  
 
Og dermed er holdet lige på 
vippen, om det skal blive i 
rækken, eller om det rykker op 
i en højere række. 
 
Billedet: U 12 drenge: Billund i 
angreb mod godt kæmpende 
AUI-drenge 

 

 
Det var til gengæld AUI-
drengenes eneste nederlag, 
idet kampen mod Holsted 1 
sluttede  1-1 mens Holsted 2 
blev slået 2-1.  
 
Rigtig god indsats af Andst-
drengene, der nu håber på en 
pulje med 5-6 hold efter om-
brydningen, for en pulje med 
fire hold, hvor to er fra samme 
klub, er der ikke så meget grin 
ved. 
 

 

 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Det sidste JBU-stævne i inde-
fodbold i år blev afviklet i 
Andst-hallen, og denne gang 
kunne Billund i modsætning til 
første runde stille hold.  
 
Og holdet var et stærkt be-
kendtskab med lutter sejre i 
deres tre kampe.  
7-1 over Holsted 2,  
4-1 over Holsted 1 og  
3-0 over Andst.  

I vore velfærdsøjne kan 

det virke mærkeligt, at 

en ged kan have betyd-

ning, men for mange af-

rikanske familier har det 

betydet et løft ud af den 

fattigdom, de ellers leve-

de i. 

EN BÆREDYGTIG GA-

VE TIL 275 kr. 



 
 
 
 
Da to af spillerne på holdet har 
besluttet at holde pause med 
indefodbold, har vi i forbindel-
se med ombrydningen valgt at 
melde holdet ud af Region 4´s 
turnering. 
 
I stedet har vi tilmeldt os i Re-
gion 3´s turnering, hvor det 
enkelte hold kan melde til eller 
fra fra gang til gang, alt afhæn-
gig af, hvor mange der kan 
spille. 
 

 
 

 

 
 

mod Billund, Vojens og HTS 
var mere jævnbyrdige med 
knebne nederlag.  
 
Men spillerne er flittige til træ-
ning, de er lærenemme og hu-
møret er højt, så vi ser frem til 
mere jævnbyrdige puljer i det 
nye år efter ombrydningen. 
 
U 8-pigerne var et smut i Rød-
ding-hallen, og det blev til to 
uafgjorte kampe, to nederlag 
og en enkelt sejr, og det var 
faktisk fint, da halvdelen af hol-
dene i puljen er U 9-spillere. 
 

 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 

 
U 10-pigerne var desværre af-
budsramt ved JBU-stævnet på 
hjemmebane, men det er dej-
ligt at kunne trække på et par 
spillere, der normalt ikke spiller 
indefodboldkampe.  
For det kræver en god konditi-
on at spille fem kampe, især 
når nogle af modstanderne er 
gode til indefodbold.  
 
Det var de to hold fra Bram-
ming, så her kunne vi spille 
med en ekstra mand på ba-
nen, men de øvrige kampe  

 



 
 
 
 

Begge AUI-hold deltager i 
Askovs store julestævne den 
28/12, ligesom et kombineret 
hold igen i år er med i skole-
turneringen i Kolding, arrange-

ret af Nr.Bjært/Strandhuse. 
 
Flot bredde på angrebsspillet, 
hvor Louise har tre spilmulig-
heder til enten Sofie, Katrine 
eller Malene (i lyseblå). 

 
 

 
 
"United" havde hele tre afbud, 
men med stor hjælp fra en 
håndboldspiller lykkedes det 
holdet at spille 2-2 mod Bæk-
ke, mens kampene mod Askov 

og mod klubkammeraterne 
blev vundet.  
 
Dermed rykker holdet op i A-
rækken.  
 

 

 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

U 12-pigerne i AUI ser frem til 
nye puljer i det nye år, for fire 
hold i en pulje, heraf to fra 
Andst, er 
ikke så 
spænden-
de.  
"City-
holdet" hav-
de heldigvis 
Ann Sofie til 
rådighed 
igen på den 
bagerste 
post på ba-
nen, og det 
var en stor 
styrkelse af 
forsvarsspil-
let, ligesom 
der kom 
mere ro på 
angrebs-
spillet. Det 
rakte til en enkelt sejr over 
Askov, mens kampene mod 
Bække og "United" blev tabt, 
og dermed bliver holdet i ræk-
ken. 
 



 
  

 

 

Svar på opgave uge 50:  

Den figur, der skilte sig 

ud fra de andre var D.  

Den var spejlvendt.  
  

Noget om en poet. 
 

Det kan ikke være mig, 

der går om i denne nat 

med en månestråleglorie 

som skygge på min hat. 

Denne nat er kun en drøm. 

Denne drøm er blot en leg. 

Denne mand er kun et barn. 

Det kan ikke være mig. 

 

Hvad er det, som går omkring 

med en sjæl, der ligner min, 

med en brillestang på næsen 

og med stille musetrin? 

Jeg kan se ham, hvor han går. 

Jeg kan ikke få ham fat. 

Denne mand, som er en dreng 

med en månestrålehat. 

 

Se nu standser han og ler! 

Se, nu bøjer han i knæ, 

mens han snakker med en skovmus 

bag et lille kroget træ. 

Jeg er her, og han er der. 

Å, nu flyver han sin vej! 

Han har store vinger på … 

Det kan ikke være mig! 

 

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. 

 

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  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/12/2019  9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
18/12/2019  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
19/12/2019  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 
19/12/2019  14:00 - 16:00 
Julebanko på Solhøj 
 
19/12/2019  19:00 - 20:15 
Musikalsk optakt til jul -  
Lusangi Gospel 
 
22/12/2019  10:00 - 14:00 
Badminton - juleturnering 
 
22/12/2019  15:30 - 16:30 

Julekalender-gudstjeneste for 

børn  

 
23/12/2019  9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
24/12/2019  14:30 - 15:30 

Juleaftensgudstjeneste 1 

 
24/12/2019  16:00 - 17:00 

Juleaftensgudstjeneste 2 

 
25/12/2019  10:00 - 11:00 

Gudstjeneste juledag 

 
18/12/2019  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
19/12/2019  9:30 - 11:00 

Krolf på Solhøj 

 
25/12/2019  9:00 - 10:00 

Gudstjeneste julesøndag 

LANGREJSGAARD BRUGSKUNST 
OG RETRO

V/ Helle Schou Scheffmann

Langrejsvej 8, Store Andst

Tlf. 2835 3864
Tjek vores fb gruppe

ANDST AVISEN  
er altid klar til at hjælpe, 

hvis du skal have  

en annonce sat op. 

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/
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/gymnastik-paa-solhoej-19/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-37/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-222/

