
 

 
Af Susanne Pedersen. 
 

Vi investerer 900.000 kr. på 
at etablere hyggelige og ind-
bydende rammer med gode 
muligheder for udeaktivitet, 
fællesskab og glæde for alle 
i lokalområdet både børn, 
familier, ABC (Børne- og sko-
lecenter), foreninger, priva-
te, firmaer, pensionister og 
dig, der skal genoptræne. 

 

Andst Andedam er 
under opførelse på 
den gamle tennisba-
ne. 

 
Af Kirsten og Elisabeth,  

BØRNEHAVEKLASSEN. 

 

Børnehaveklassen har haft fer-
nisering af deres Henry Heerup 
projekt. Forældre samt 2. og 3. 
klasse var inviteret.  
 
I oktober samlede børnene in-
spiration på Vejen kunstmuse-
um.  
I starten af januar, så de film og 
billeder af Henry Heerups skral-
dekunst, skulpturer og maleri-
er.  

Børnehaveklassen har virkelig 
gået op i at være kreative og 
skabe.  
 
Se Mere side 2. 

 
 
 

De seneste uger har I kunnet 
følge, at området er begyndt 
at tage form. 

Tak til KOMPAN, alle sponso-
rer og frivillige, der gør dette 
muligt trods vejr og vind, der 
giver udfordringer. 

 Vi investerer 900.000 kr. 
i dette projekt til glæde 
for lokalområdet.  

 Vi henstiller til, at 
alle er søde til at færdes 
uden for tennisbanen, 
se skiltene med ”Ingen 
adgang for uvedkom-
mende”, mens Andst 
Andedam etableres ja-
nuar-februar. På den 
måde sørger vi bedst 
for, at ingen kommer til 
skade, eller det kræver 
dobbelt arbejde, som 
forlænger opførelsen og 
evt. gener ved denne.  

 Ordensregler for 
brugen af anlægget 
hænges op, når det står 
færdigt. Vi forventer, at 
vi alle i byen kan hjæl-
pes ad med at overhol-
de dem og sikre, at om-
rådet altid fremstår bå-
de pænt og sikkert.  



 

 

De har skilt dvd
-maskiner, sy-
maskiner, køk-
kenmaskiner 
ect ad og med 
andre gen-
brugsmaterialer 
sat det sam-
men til robotter, 
landsbyer og 
meget andet 
skraldekunst.  

I er alle velkomne til at kigge 
forbi, og I må gerne bidrage 
med en hjælpende hånd ved 
etableringen. 

ABC - Andst Skole- og Børne-
center glæder sig til at kun-
ne tage området i brug. 

 

Med venlig hilsen 
Projektgruppen for  

Andst Andedam 

Evt. spørgsmål kan rettes til 
Byggeprojektansvarlig Arne 
Sørensen, 61348410 / 

ABA formand Tage Svendsen 
20419389/ AUI næstfor-
mand Susanne, 23110324 . 

 



 

 
De har også arbejdet 
med ler, lavet skulp-
turer heraf og prøvet 
kræfter med malerier 
a la Heerups.  
 
 
Tak for den store op-
bakning ved fernise-
ringen.  

 

 
 
 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

For to år siden scorede Fre-

ja et mål i indefodbold efter 

6 sekunders, men den re-

kord blev slået i lørdags. U 

12-pigerne fra Andst gav 

bolden op, lidt bagud til Ma-

lene, som med et brag gjor-

de det til 1-0 efter bare 4 se-

kunder.  



 

 

 

Men der er krummer i Andst-

pigerne, og det fik de vist mod 

det ubesejrede hold fra Blåbjerg, 

som virkelig fik kamp til stregen. 

0-0 efter en herlig fight, til der 

manglede sølle 48 sekunder. Så 

scorede de orange til 1-0 på et 

langskud, og i kampens sidste 

sekund blev det 0-2.  

Ærgerligt. 

Men dejligt at se, at ingen giver 

op. Vi har viljen, men mangler 

lige den sidste prik over i-et.  

 

Næste gang, U 12-holdene skal i 

ilden, er lørdag d. 1. februar, hvor 

AUIs eget indefodboldstævne for 

pige-årgangen bliver afviklet for 

fjerde gang. 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

U 12-pigerne fra Andst "City" 

skulle også vestpå til deres JBU-

stævne nummer to, og det foregik 

i Guldager-hallen, hvor de fire 

vestjyske hold næsten var på 

hjemmebane.  

Det kunne ses på deres holdopstil-

linger, hvor næsten alle stillede op 

i forbedrede udgaver, så vi var lidt 

udfordret.  

Første kamp var mod Bække SF, 

og det blev en rigtig god kamp fra 

begge sider og et slutresultat på 2-

3 til de blå.  

Næste kamp var mod vennerne fra 

team VAB, som kom foran 1-0. 

AUI kom godt igen, fik tilkendt et 

straffespark, som desværre blev 

brændt. 1-3 til team VAB.  

Tredje kamp var mod HTS, som 

lige valgte kampen mod os til at 

spille det bedste indefodbold, hol-

det har vist i år (ifølge deres træ-

ner), så vi må være tilfredse med 

resultatet 2-5. 

Den rekord bliver svær at slå.  

 

Lerpøthallen i Varde dannede 

rammen om årets JBU-stævne 

nummer to. Der var heldigvis et 

hul i spilleplanen, så der var mu-

lighed for at varme op på banen 

inden første kamp mod Ribe, der 

var i stærkeste opstilling.  

Men "United" var igen i topform 

og vandt 3-0.  

Derefter fulgte de to kampe mod 

hjemmeholdene fra Varde IF, og 

de gav begge sejre på 5-0.  

Sidste kamp var mod Gredsted-

bro, og vestjyderne kom foran 1-0 

på et skud, der tog indersiden af 

begge målstolper. Det var dog 

kun en stakket frist for de lyseblå, 

som måtte indkassere tre mål.  

 

Sidste JBU-stævne i denne sæson 

er lørdag den 22. februar, hvor 

alle 6 indefodboldhold i AUI, 

drenge såvel som piger, skal i 

kamp. 

 

På billedet dækker Storm, Malou 

og Line op for et Blåbjerg-ind-

kast, mens Silje lurer på chancen. 

U 10-pigerne har også været i il-

den, og det var igen i Bramming 

Idrætscenter, hvor de to dygtige 

hjemmehold var for stor en 

mundfuld.  

Derimod var der større jævnbyr-

dighed i kampene mod Billund og 

HTS. Sidstnævnte hold stillede 

denne gang op uden spillere, der 

var for gamle, og det var nok 

medvirkende til, at vi spillede 

uafgjort, og det er jo altid dejligt 

at få scoret mål.  

 

U 10-pigerne er i modsætning til 

de andre pigehold i AUI på hjem-

mebane den 22. februar i tredje 

og sidste JBU-runde i denne sæ-

son.  



 

 

 

 

Set på Facebook. 

 

Tirsdag aften havde bæ-
verne en masse samar-

bejdsøvelser.  

De kom tæt på hinan-
den, på både kryds og 
tværs, og det var rigtig 

hyggeligt! 

Der var i hvert fald smil 
på alles munde, helt op 
til ørerne. 



gik op i flammer. Det udled-

te så meget af det ophobede 

kulstof i jorden, at Indonesi-

en overhalede både USA og 

Kina og blev verdens største 

CO2-udleder det år. 

Indonesien forbød herefter 

skovafbrænding og startede 

en målrettet indsats for at 

stoppe dræningen af tørve-

skove.  

Og selvom indsatsen ikke er 

perfekt, og virksomheder, 

plantageejere og lokale sta-

dig starter ulovlige brande 

eller graver dræningskana-

ler, så anslår de indonesiske 

myndigheder, at de indtil 

slutningen af 2018 havde 

genoprettet tørveskove på et 

område på størrelse med 

Sjælland. Det er mere end 

tre gange så meget, som Eu-

ropa nogensinde har genop-

rettet. 

versitet og har arbejdet med 

naturbevarelse og -genop-

retning i mere end 25 år. 

FN’s Miljøprogram anslår, at 

selvom tørveområder blot 

dækker cirka tre procent af 

verdens landoverflade, lagrer 

de dobbelt så meget kulstof 

som alle verdens skove – til-

sammen. 

Genopretter tre gange så 

meget som Europa 

I Indonesien, der har de 

største tørveområder i tro-

perne, vokser der skov på 

den våde jord. Hvis jorden 

skal bruges til marker eller 

plantager, brænder man 

først skoven af. Derefter kan 

man grave kanaler, der dræ-

ner vandet væk fra jorden.  

I 2015 hærgede enorme 

brande Indonesiens regn- og 

tørveskove, og et område 

halvt så stort som Danmark 

 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 

 

Efter ødelæggende skov-

brande har Indonesien ka-

stet sig ind i kampen for at 

beskytte og genoprette sine 

tørveskove, der lagrer man-

ge gange mere kulstof end 

de omgivende regnskove. 

Med simple metoder genop-

retter Indonesien store om-

råder med tørveskove. Det 

er et ydmygt men effektivt 

klimaværktøj, for våde tør-

veområder er nogle af ver-

dens største kulstoflagre, 

der sikrer, at enorme mæng-

der CO2 ikke bliver udledt 

til atmosfæren. 

”Genoprettelse af tørvejorde 

er et fantastisk vigtigt arbej-

de, hvis vi skal nå Parisafta-

len,” siger Ida Theilade, der 

er professor ved Institut for 

Fødevare- og Ressourceøko-

nomi ved Københavns Uni-

Den danske organisation Red 

Orangutangen genopretter tør-

veskov i Indonesien til glæde 

for de truede orangutanger. Det 

er også et effektivt klimaværk-

tøj. Foto: Red Orangutangen/

Björn Vaughn, BPI  



 

 

 

 

 

Svar på opgave uge 4:  

Kasse B skal erstatte spørgsmålstegnet. 

 
 

NOGET OM  

TUNG KOST 

 
Mærkelige ting er hændt 

hos familien Larsen. 

Svigersønnen kom cement 

ned i flæskefarsen. 

Og da ingen kasted vrag 

på de tunge deller, 

faldt familien med et brag 

ned i husets kælder! 

 

 

Halfdan Rasmussen. 
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27/01/2020 9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 
29/01/2020  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
30/01/2020  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 
30/01/2020  12:00 - 15:00 
Gule ærter fest på Solhøj  
 
30/01/2020  19:30 - 22:00 
Ekstraordinær og ordinær ge-
neralforsamling i Gamst For-
samlingshus 
 
02/02/2020  19:00 - 20:00 

Kyndelmisse - gudstjeneste  

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

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/

