
 

 
 

 

Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 

 

100.000 kroner til ud-

vikling af Andst! 
 

Fælles Fodslaw har de sidste 

par måneder været aktive sam-

men med DGI i forhold til at få 

beskrevet behov for både hal 

og skole.  

 

Hallen, som sidste år fik indviet 

et nyt stort redskabsrum, er 

stadigvæk presset på plads. 

Det er svært at finde ledige ti-

der, og samtidig er børnetallet 

støt stigende på ABC.  

 

Det er positivt med vækst og 

endnu mere positivt, at kom-

munen bakker op med økono-

misk støtte. 

I starten af december behand-

lede økonomiudvalget vores 

sag, og de valgte at afsætte 

100.000 kr. til hjælp til at få ud-

arbejdet en skitse af projektet. 

Skitsen skal både beskrive, 

hvordan den nuværende byg-

ningsmasse i et samarbejde 

mellem skole og hal kan udnyt-

tes mere optimalt, samt beho-

vet for tilbygning og/eller juste-

ring af nuværende bygnings-

masse. 

 

 

På vegne af Fælles Fodslaw 

Rikke Ulbrandt Henriksen 

 

 

 

 

Tennisbanerne bliver i nærme-

ste fremtid forvandlet til en 

multibane, og ABC har i det 

nye år budt de ældste af bør-

nene fra børnehaven velkom-

men på Nytorv.  

Begge dele er med til at skabe 

flere muligheder og give mere 

plads i hverdagen i de velbe-

søgte bygninger.  

 

Nu ser vi frem til en arbejds-

proces, som vil synliggøre, 

hvad der skal til for at gøre 

hverdagen for børnene, for-

eningslivet – ja, livet for os alle 

sammen endnu bedre i Andst. 

 

Med opbakning fra kommune 

og lokalsamfund arbejder vi 

videre med fornyet energi. Sig 

endelig til - hvis du har ideer, 

tanker eller spørgsmål til pro-

jektet. 

 

 

Sangeftermiddag med Bjarne Schaleck 16/1 er aflyst 

på grund af sygdom. 

Vi har fået Kristian Mogensen - også kaldet 

Popdrengen - til at underholde. 

Han spiller både country og populære sange. 
 

Kaffe, kage og underholdning: 50.00 kr 

Styregruppen for Fælles 

Fodslaw, som har arbej-

det målrettet de sidste 2 

½ år, består af: 

Morten Klyhn, Brian Hem-

me, Bent Jørgensen, Ni-

els Therkildsen, Rikke 

Ulbrandt Henriksen, Ka-

ren og Morten Spang-

gaard. 

 

Arbejdsgruppen, som det 

sidste års tid har arbejdet 

dedikeret for at få et hul 

igennem til politikerne er: 

Morten Klyhn, Tage 

Svendsen, Elly Laursen, 

Rikke Ulbrandt Henriksen, 

Henriette Rask og Helle 

Peters. 



 



 

 

 

HTS (Horne/Tistrup/Sig). En me-

get jævnbyrdigt kamp sluttede 1-

1, og det havde de hvidblusede 

spillere mest grund til at være til-

fredse med, for Andst havde så 

mange chancer, at det  med en 

smule held kunne være blevet til 

en sikker sejr.  

Det samme gentog sig i næste 

kamp mod Sønderris.  Esbjergpi-

gernes sejr på 2-1 var noget ufor-

tjent, for de var faktisk kun over 

midten de to gange, hvor de sco-

rede uden chance for Andst-

keeperen.  

Sidste kamp var mod Hjerting og 

kampbilledet var uforandret. 

Andst havde spillet, og modstan-

deren scorede kampens eneste 

mål.  

Der er lagt op til revanche søn-

dag, d. 19. januar i Guldagerhal-

len, for "City" kan umuligt være 

så uheldige en gang til. 

 

 

 

 

 

 

Den indledende pulje for U 12-

pigerne fra Andst "City" var ikke 

ret spændende i JBU-turneringen i 

indefodbold, men det er slutspils-

puljen i B-rækken til gengæld. De 

syv deltagende hold gav hinanden 

nogle rigtig fine jævnbyrdige 

kampe, hvor kun lige de orange-

klædte spillere fra Blåbjerg IF 

skilte sig ud med lutter sejre i de-

res fire kampe, heraf 3-0 over 

Andst, som i første kamp mødte  

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Det er altid spændende at møde 

nye hold i JBUs indefodboldtur-

nering, hvor første runde i A-

rækken blev spillet i Gredstedbro-

hallen.  

Andst kom bagud 0-1 mod hjem-

meholdet efter en lidt usikker 

start, men efterhånden som kam-

pen skred frem, blev spillet bedre 

og bedre, og helt fortjent vandt 

"United"-pigerne 2-1.  

 

De to næste modstandere var fra 

Varde IF, en klub, der har over 

tredive U 12-spillere til rådighed i 

spillertruppen, men Andst-

pigerne viste sig fra deres bedste 

side med masser af godt spil, flot-

te mål, returløb til UG med kryds 

og slange, og så vandt "de grøn-

ne" med 5-0 og 4-0.  

 

Sidste modstander var Ribe, men 

de blåblusede havde ikke deres 

bedste dag, og Andstsejren på 3-0 

var ikke et mål for stor.  
 

Næste runde er den 18. januar i 

Lerpøthallen i Varde. 

 

 



 
 

med. Og det blev en lige kamp 

med masser af kampgejst fra beg-

ge hold, og det stod uafgjort til 

der manglede 25 sekunder. Så 

scorede de blå sejrsmålet. 

Ros til Andstpigerne, som  aldrig 

gav op, og det var især dejligt at 

se, at det, vi bl.a. træner i Andst-

hallen, begynder at virke (rør bol-

den tre gange før vi spiller en 

medspiller).  

Næste stævne er lørdag d. 18. ja-

nuar i Bramming Fritidscenter. 

 

 

Hvad gør man så, når man ikke 

har lyst til at betale de store bøder 

til JBU for at melde afbud: Man 

låner lige to for gamle U 11-

spillere og en 7-års dreng, og så 

har man et hold. Og alle hold i 

puljen får de fire planlagte kampe, 

og det er det vigtigste.  

Andst tabte 0-2, og det gav også 

nederlag til de to stærke hold fra 

Bramming Boldklub, så vi så frem 

til sidste kamp mod Billund, et 

hold som vi plejer at spille lige op  

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Bortset fra Vojens, som er blevet 

overflyttet til en sydligere pulje, 

møder U 10-pigerne fra Andst de 

samme modstandere, som holdet 

gjorde før jul.  

Første stævne var i Billund 

Idrætscenter, hvor HTS (Horne/

Tistrup/Sig) var første modstan-

der. Med spillere fra hele tre min-

dre byer skulle man tro, at de let 

kunne stille et hold, men der var 

kun tre U 10-spillere til rådighed.  

 

Vi sorterer mere skrald og elsker genbrug 

Knap 8 ud af 10 danskere har købt noget brugt inden for de seneste 12 måneder, og en 

dansker køber i gennemsnit brugte varer for over 5.000 kr. om året. Når skraldet bliver 

sorteret, kan det genanvendes og få et nyt liv frem for at ende i ovnen på et af vores for-

brændingsanlæg – og jo mere, vi genbruger, jo bedre for klimaet. 
 

Samtidig har vi aldrig haft så meget gang i køb og salg af genbrug som nu. I Den Blå 

Avis’ Genbrugsindeks kan man læse, at genbrugshandel stadig er i kraftig vækst herhjem-

me. I 2018 blev der oprettet over 21,5 millioner annoncer på DBA.dk, hvilket er en stig-

ning på 111 pct. i forhold til 2013. 
 

Dog er det ikke alt, vi genanvender – fx er det kun 21 procent af vores plastikaffald i Dan-

mark, der bliver genanvendt.  

Men til gengæld er vi blevet bedre til at indsamle det end tidligere. 



 
  

 

 

 

Svar på opgave uge 2:  

FIGUR ”C” SKILTE SIG UD. 

Noget om  

årsagssammenhæng. 
 

”Nu lider dagen …” 

sang min nabos kone 

og holdt det høje C 

et helt kvarter. 
 

Så råbte manden 

i en vranten tone: 

Hold mund, 

så lider dagen ikke mer. 

 

Halfdan Rasmussen. 

Hvad vil der ske i dette system af hjul 

og bælter med A og B, når håndtaget 

drejes i den retning, tegningen viser? 
 

Se svaret i næste avis. 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/01/2020 9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
15/01/2020  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
15/01/2020 20:20 - 21:30 
Håndboldkamp serie 2 Herrer 
Andst - Kongeå HK 
 
16/01/2020  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 
16/01/2020  14:00 - 16:00 
Popdrengen på Solhøj med 
musikunderholdning 
 
17/01/2020  20:00 - 23:00 
Musikaften i Gamst Forsam-
lingshus 
 
19/01/2020  10:00 - 11:00 

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  

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/

