
 

 

 
Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 

 

Er du ny-tilflytter - eller 

inkarneret Andst-boer? 

Så læs her: 
 

Lørdag, den 21/3 er der 

Andst-dag for alle.  

 

Der er mulighed for at høre 

om, hvor det sner, og hvad 

der sker i Andst og omegn. 

Event Andst leger med bør- 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Glimt fra spejdernes nytårs-

parade: 

 

 

 

nene, mens der for de voksne 

bliver planlagt et program, 

som kommer til at omfatte: 

Fælles morgen-

mad for børn og 

voksne i børneha-

ven, teasere om 

Andst, general-

forsamlinger, fæl-

les frokost for 

børn og voksne 

og spændende 

foredrag til sidst.  
 

Hold dig opdate-

ret her i avisen og 

på Facebook. 
 

Dagen er gratis 

og for alle.  
 

Kom og vær en 

del af fællesska-

bet på ABC den 

21/3. 
 

Gamst Forsamlingshus. 
 

Generalforsamling  
torsdag, den 30. januar kl. 19.30. 

 

Starter med en ekstraordinær generalforsamling 

med ændring af vedtægter. 
 

Gamst Forsamlingshus 



 

 

 

 

 

. 



 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

(Se flere billeder på facebook). 

 

Der var masser af liv i Spi-

ren, da Bæverne startede 

sæsonen op i tirsdags. 

 

Se blot her: 



 



 
  

 

 

Svar på op-

gave uge 3:  
 

 

 

A vil bli-

ve hejst 

op, mens 

B vil bli-

ve sænket 

ned.  

 

 

Kludedukken Karoline. 

 
Kludedukken Karoline 

går omkring med mavepine, 

hun har nemlig spist en stor 

pose fyldt med havejord. 

 

Når hun står og åbner munden 

kan man kigge ned på bunden 

af den lille sorte mave 

hvor der er en urtehave. 

 

Der gror kørvel og persille, 

små radiser og ka- mille, 

løg og hvidkål, grøn salat 

og en lille rød tomat! 

 

Halfdan Rasmussen. 

Hvilken kasse skal erstatte 

spørgsmålstegnet? 

Kasserne i den øverste og 

den nederste række behø-

ver ikke følge samme møn-

ster. 



 

 

 BOGBUSSEN 

har skiftet tider: 
Fremover:  

onsdag 14.45-15.15 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/01/2020 9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
22/01/2020  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
22/01/2020 19:00 - 20:00 
Håndboldkamp serie 3 damer 
Andst - ØSVN IF 
 
22/01/2020  19:30 - 21:30 
Bankospil i Gamst Forsam-
lingshus 
 
22/01/2020 20:15 - 21:15 
Håndboldkamp serie 3 herrer 
Andst - ØSVN IF 
 
23/01/2020  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 
23/01/2020  14:00 - 16:00 
Banko på Solhøj  
 
26/01/2020  10:00 - 11:00 

Gudstjeneste  

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

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/

