
 

 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Foråret er generalforsam-
lingstid. Se inde i avisen in-
vitationerne til: 
 
• HJERTESTARTERNE 
• VANDVÆRKET 
• LOKALRÅDET 
• BORGERFORENINGEN 
 
Der er også en opfordring til at 
melde sig til vedligeholdelsen af 
Krotorvet. 
 

 

 
Sporten er godt repræsenteret 
med 2 badmintonstjerner og  
gode beretninger fra fodbolden 
blandt pigerne, som har været i 
mange kampe. 
 
Der er en ny ugens næstsidste 
side og vigtigt: alle vore annon-
cører, som er med til at sikre, at 
ávisen stadig kan udkomme. 
Uden dem - ingen avis. 
 
GOD LÆSNING. 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 8. marts kl. 10.30 
2. søndag i fasten 
 

Søndag, d. 15. marts kl. 09.00 
3. søndag i fasten 
 

Søndag, d. 22. marts kl. 10.30 
Midfaste søndag 
 

Søndag, d. 29. marts kl. 19.00 
Mariæ Bebudelse - konfirmander 
 

Søndag, d. 5. april kl. 10.00 
Palmesøndag 
 

Torsdag, d. 9. april kl. 17.00 
Skærtorsdag 
 

Fredag, d. 10. april kl. 10.00 
Langfredag 
 

Søndag, d. 12. april kl. 10.00 
Påskedag 
 

Mandag, d. 13. april kl. 09.00 
2. påskedag 
 

 

ANDET KIRKELIV: 
 

Tirsdag, d. 10. marts kl. 14.00 
LÆSEKREDS 
 

Onsdag, d. 18. marts kl. 19.30 
VOCAL LINE 
 

Tirsdag, d. 24. marts kl. 14.00 
KIRKECAFÉ 

KIRKELIG VEJVISER: 
 
PRÆST: 
Helle E. Torp, 75 58 80 30 
Kirkekontor, Markdannersvej 17. 

 

Hertil rettes henvendelser angående per-
sonregistrering; fødsel, vielse, dødsfald 
og navneændring, eller hvis man af an-
den grund ønsker en snak med præsten. 
 

Når præsten holder fri, passes embedet 
af Martin Kobbersmed i Skanderup. 
75 58 50 02 - makk@km.dk 

 

GRAVER:  
Jeppe Bruun, 75 58 86 34 
Kirkegårdskontor, Vestergyden 16 
Hertil rettes henvendelser angående kir-
kegården. 

 

ORGANIST:  
Karin Johansson, 28 81 13 15 
 

KIRKESANGER:  
(Elisabeth Fischer Jessen, 28 93 84 96) 
Birthe Boye vikarierer, 29 64 35 29 
 

MENIGHEDSRÅDET FORMAND: 
Ole Jensen, 40 28 82 12 
 
 

kommer i Andst Kirke 
18/3 - 19.30. (Åbner kl. 19) 
 
 

FORBRUGEROPLYS-
NING: Billetter købes på  
https://
andstkirke.safeticket.dk/
vocalline 
og koster 100 kr. + gebyr. 
 

 

Onsdag, d. 19/2 var 
der kun 69 billetter 
tilbage. 



 

De tre sigter. 
En mand kom løbende til Sokrates, stærkt ophidset: ”Nu skal du høre, Sokrates – jeg må fortælle dig, hvordan 
din ven…” . ”Stop lidt”, afbrød den gamle vismand ham, ” har du ladet det, du nu vil fortælle mig, gå gennem 
de tre sigter?”  ”Tre sigter?” spurgte den anden forundret. 
”Ja, min ven, tre sigter! Lad os se, om det, du vil fortælle mig, kan gå gennem de tre sigter. Den første sigte er 
sandheden. Har du efterprøvet, om alt det, du vil fortælle mig, er sandt?” 
”Nej, jeg har blot hørt det fortalt, og ….” ”Ja, ja – men så har du sikkert prøvet med den anden sigte – det er 
godhedens sigte. Er det, som du vil fortælle mig – når det nu måske ikke er sandt, er det så i det mindste 
godt?” 
Den anden tøvede lidt og sagde: ” Nej, egentlig ikke, snarere tværtimod…” ” Nå”, afbrød Sokrates, ”men lad 
os så prøve med den tredje sigte og spørge, om det er nødvendigt at fortælle mig det, du er så ophidset 
over…” 
”Nødvendigt er det måske ikke lige præcis…” ”Javel”, smilede Sokrates, ”hvis det, som du vil fortælle mig, 
hverken er sandt eller godt eller nødvendigt, så grav det ned, og besvær hverken dig selv eller mig dermed!” 



 
 
 



 



Sofie Thrane Nielsen tog pokal med hjem fra 
Vorbasse.  Sølv i gr. 3. 
Tillykke til den flotte tøs. 

Niklas tog pokal med hjem fra Vor-
basse. Bronze i gr. 2 slutspil 1. 
Tillykke til den flotte fyr. 

Af  Kurt B. Frederiksen. 
 
U 12-pigerne fra Andst 
"City" har ikke været for-
vænt med sejre i denne sæ-
son i JBUs indefodboldtur-
nering trods masser af spil 
og store chancer, men ved 
det sidste JBU-stævne i 
denne sæson diskede hol-
det op med flot indefod-
boldspil.  
Ikke engang et sygdomsaf-
bud kort før vi skulle af-
sted, kunne slå holdet ud af 
kurs.  
Det eneste hold, vi tabte til, 
var hjemmeholdet fra Bæk-
ke, der vandt 3-1 



De øvrige kampe mod Sønderris, 
Hjerting og Askov blev vundet 1-
0, 4-1 og 2-1.  
Ærgerligt at vi ikke skulle møde 
puljens bedste hold fra Blåbjerg, 
som  kun formåede at vinde en 
enkelt kamp, mens de spillede tre 
kampe uafgjort. 
Til Andst-spillernes ros må vi og-
så tilføje, at der virkelig har været 
stort fokus og høj intensitet til træ-
ningen i den sidste måneds tid, og 
det giver altså resultater i den sid-
ste ende. 
 
Det var så det sidste stævne med 
"børnefodboldregler", hvor alle 
spillere må løbe over hele banen. 
I næste indefodboldsæson skal vi 
til at spille med "rigtige" indefod-
boldregler med en spiller over 
midten, med udvisninger ved fri-
spark, osv.  
 
 
 

 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Andsthallen lagde gulv til sæso-
nens sidste JBU-stævne for U 10-
piger, og selvom der blev brugt 
masser af energi, så lykkedes det 
ikke for de grønblusede piger at 
vinde bare en enkelt kamp.  
 
Men vi fik da scoret mål, og tre af 
de fire kampe endte med et neder-
lag på bare et enkelt mål, så det 
går den rigtige vej.  
 
Mod det ene af de to meget stærke 
Bramming-hold var Andst endda 
foran indtil ganske kort før tid, 
men to hurtige mål gjorde udsla-
get.  
 
Til gengæld var der ikke meget at 
stille op mod det andet hold fra 
Bramming, der næsten gjorde rent 
bord i hele turneringen med 10 
sejre og to uafgjorte kampe.  
 

  



U 8 -pigerne har også været i 
kamp, og det var i Bramdrupdam-
hallen i Kolding, hvor JBU oven i 
købet havde været så flinke at til-
dele AUI arrangørjobbet med bå-
de kampdommer og tidtager, men 
også her var der stor vilje til at 
give et nap med hos forældrene. 
Stor tak for det.  

Sent fredag aften indløb der afbud 
fra Gaurslund, så det ændrede pro-
gram bød på to nederlag mod 
Seest og Firehøje, mens kampen 
mod Vamdrup sluttede 1-1.  

Tiden tillod så lige to ekstra kam-
pe, så alle hold kunne få fire kam-
pe. De to hold med flest sejre 
mødte hinanden, og dem med få 
sejre mødte hinanden. Og her vi-
ste Andstpigerne, at den gode ind-
sats til træning giver bonus, så 
Vamdrup blev slået med 4-0 og så 
var der JBU-medaljer til alle spil-
lere.  

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

U 12-pigerne fra Andst 
"United" havde også sidste 
spilledag i JBUs indefod-
boldturnering i A-rækken, 
den bedste række i Region 
4.  
 

Første modstander var hjemme-
holdet fra Gredstedbro, som ofte 
scorer kampens første mål, når vi 
møder dem. Men denne gang lyk-
kedes det Malene og co. at holde 
målet rent.  
2-0 til Andst, som derpå tog sig en 
"slapper" med 1-1 mod Varde 1.  
 

Næste modstander var Varde 2, 
puljens næstbedste hold, men de 
blev spillet ud af banen. 5-1 til 
Andst.  
Sidste kamp var mod Ribe, der 
stillede i absolut stærkeste opstil-
ling, bl.a. var deres suveræne 
udendørs topscorer fit for fight 
igen, og de "blå" var meget, meget 
opsatte på at vinde kampen. Nu 
skulle AUI ned med nakken, og til 
de mange tilskueres store jubel 
kom Ribe foran 1-0.  

 
 
 
 

 
 

 

Men godt anført af Lærke, der 
spillede en fremragende kamp og 
fik hevet sine medspillere op ved 
hårrødderne, lykkedes det AUI at 
vinde med 2-1, og dermed sluttede 
holdet med 34 points ud af 36 mu-
lige, 18 points foran nr 2. 

 



   

 
Invitation til generalforsamling  

 
Dato: 21. marts 2020 - i forbindelse med foreningsdagen. 

Sted – i Musiksalen på ABC 
Kl. 10.15 -  Cirka. 

 
Generalforsamlingen afholdes med følgende rammedagsorden iht. Vedtægter af 2017: 
 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab for det foregående regnskabsår 
4. Fremlæggelse af budget for det igangværende regnskabsår 
5. Bestyrelsens øvrige punkter 
6. Indkomne forslag 
7. Valg til bestyrelsen og valg af 2 revisorer 
8. Eventuelt 

 
 

Motiverede forslag fra foreningens medlemmer til punkter på dagsordenen, 
skal sendes til næstformand Simon Toft, simontoftjensen@yahoo.dk og være 
denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen består i dag af: 

Formand Tommy Ditlevsen – ikke på valg 
Næstformand- Simon Toft – Ikke på valg 
Kasser Jens Erik Mulvad - ønsker ikke genvalg 
Sekretær Helene Klyhn – ønsker genvalg 
Bestyrelsesmedlem Henrik Holm – ønsker ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem Linda R. Nielsen- ønsker genvalg 
Bestyrelsesmedlem Michael Mixen Krog – ønsker genvalg 
Suppleant Jonas Høgh Stoltenborg – ønsker genvalg 
Suppleant Christian Hansen – ønsker genvalg 

 
 

Borgerforeningen kan ud over 5 bestyrelsesmedlemmer have flere sup-
pleanter, så er du interesseret i dette er det en mulighed. 
 

Velkommen til generalforsamling. 



 

 

  

1. juni er en onsdag. 

 

 

Rasmus boede alene på et lille 

sted, der, som man sagde, lå 

uden for lands lov og ret. 

En dag dukkede der en tvivl-

som handelsmand op ude hos 

ham, og han insisterede på, at 

Rasmús skulle købe en knal-

lert af ham. 

Rasmus sagde, at han ikke 

havde penge til sådan et spek-

takel, men handelsmanden fo-

reslog, at han kunne tage Ras-

mus’ eneste ko i bytte. 

 

Du kan jo ikke ride til byen 

på koen, sagde han. 

 

Næj, sagde Rasmus, men A ka’ 

heller ett malk’ æ knallert. Hvad er løsningen på denne regneopgave med 
romertal:  LIX + XLI? 



 

 

 

 

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. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

02/03/2020 9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 

03/03/2020  17:15 - 18:45 
Bævermøde - Pærer og æble-
aften 
 

04/03/2020  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 

04/03/2020  18:15 - 20:00 
Juniorspejderne - Samarbejde 
- arbejde i grupper 
 

04/03/2020  19:30 - 21:30 
Bankospil i Gamst Forsam-
lingshus 
 
05/03/2020  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 

05/03/2020  14:00 - 16:00 
Foredrag ved Ernst og Anne 
Dyhre 
 

05/03/2020  17:15 - 18:45 
Ulvemøde - Kort og kompas 
 

08/03/2020  09:00 - 10:00 
Gudstjeneste  
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen 

 

Andst Avisen hjælper dig gerne 
med at sætte en annonce 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/

