
 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Hvert skridt tæller, når 

danskerne går på gaden for 

verdens fattigste søndag 

den 8. marts.  
En skoldhed sommer, det vådeste 

efterår nogensinde og en rekord-

varm vinter. Klimaforandringerne 

er ikke længere noget, vi venter 

på. De har allerede ramt os, og det 

vil fortsætte mange år endnu.  

 

I Danmark er vi allerede i fuld 

gang med at klimasikre landet.  
 

 
 

Indsamlingsbøsser bliver til kon-

kret klimahjælp   

Derfor har Folkekirkens Nødhjælp 

igen valgt, at deres årlige landsind-

samling går til klimahjælp til ver-

dens fattigste.  

Sammen med mere end 15.000 

danskere stemmer Folkekirkens 

Nødhjælp dørklokker søndag, den 

8. marts, så verdens fattigste lande 

også kan blive klimasikret. På den 

måde får vi danskere mulighed for 

konkret handling, der kan gøre en 

forskel for klimaet og verdens fat-

tigste.   

 

 

 

 

 

Det har de ikke råd til i verdens 

fattigste lande, selv om det er her, 

klimaforandringerne rammer hår-

dest. Her mærker befolkningerne 

hver eneste dag, hvordan klimaet 

ændrer sig og forandrer deres liv 

for evigt.  

Som når en far til seks mister stør-

stedelen af sine afgrøder i en 

stormflod i Bangladesh og beslut-

ter at migrere med sin familie ind i 

en usikker fremtid. Eller når be-

folkningen i Sydsudan oplever, 

hvordan mangel på vand fra Nilen 

optrapper de lokale konflikter.  

Har du lyst til at gøre en forskel 

og bidrage til indsamlingen ved 

at tage en rute, så kontakt  

Viggo på 40 41 82 06 



 

 

 

 

 

. 



 



 
 

Af Susanne Pedersen. 

 

Tak for fantastisk opbak-

ning fra forældre og kamp-

resultater til alle spillere. 

Glimt fra  

forældreopbaknin-

gen. 

Til lykke til ... 

Jonas Dalsgaard Petersen 

som blev nr. 2 i sin pulje, 

og til Niklas Dalsgaard Petersen 

kommunemester U11C single ️ 

(Foto kun af Niklas ) 

Til lykke til … 

Mathias Ager Toft Jensen 

og Oscar Iversen: 

Kommunemester i U11C double 

og 

Niklas Dalsgaard Petersen med 

Mads, som blev nr. 2. 

Til lykke til … 

Sofie Thrane Nielsen og Oliver 

Thrane Nielsen, som blev nr. 2 i  

U17/19 C+D double. 
Til lykke til … 
Anne Mia Storm Pe-

dersen, kommuneme-

ster U17/19 og 

Oliver Thrane Niel-

sen, som blev nr. 2 



 

 

Holsted råder kun over tre U 12-

piger, som derfor spiller på deres 

drengehold til daglig, og det giver 

jo lidt udfordringer for pigerne. 

HfB havde derfor lånt et par AUI-

piger, og de gik fint i spand med 

en god indsats. 

 

 

 

Nogle af modstanderne stillede 

godt nok med nogle "granvoksne" 

piger, men AUI-pigerne var gode 

til at spille udenom dem. 

Andst "City" deltog i Y-puljen, 

og ligesom i JBU-turneringen 

havde holdet rigtig meget spil,  

men sandelig også mange brænd-

te chancer.  

Det gav 

tre små 

nederlag 

og enkelt 

uafgjort 

kamp, 

men der 

blev di-

sket op 

med nogle 

finurlige 

mål, som 

man ikke 

ser så tit. 

 

 

 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 

 

For fjerde år i træk afviklede fod-

boldudvalget i AUI et indestævne 

for U 12-pigerne, og der var mål i 

i de mange pigeben, som scorede 

næsten fire mål i gennemsnit pr 

kamp.  

Stævnet forløb fuldstændigt efter 

planen, selv ikke et sygdomsaf-

bud til dommerbordet i sidste øje-

blik gav problemer. Straks var der 

er ny forældre til at tage over. 

Stor tak for det, og også tak til de 

øvrige kampledere, speakere, tid-

tagere, fotografer og medaljeover-

rækkere. De var alle med til at 

gøre de gæstende klubber så til-

fredse, at mange af dem allerede 

har sat kryds i kalenderen ved næ-

ste års stævne. 

Andst "United" var placeret i pul-

je X, og holdet fortsatte det gode 

spil, som det har vist i JBU-

turneringen. Alle fire kampe blev 

vundet med en målscore på 13-2, 

så det kunne næsten ikke være 

bedre.  



Silje har sco-

ret mod 

Askov, Malou 

er på vej med 

et knus, Line 

klapper og 

Ann Sofie lø-

ber ned i sit 

mål. 

Andst i blå bluser. 

Louise ( holdets topscorer) 

er i angreb, mens Mathilde 

V, Tea og Josepfine er lø-

bet i posistion. 

Glade smil fra Ann Sofie, 

Malou, Nadia, Silje og Line 

efter medaljeoverrækkel-

sen  



 

 

Hvilket felt - A, B, C, D, E eller F 

skal stå på spørgsmålstegnets plads. 

 

 

 

Svar på opgave uge 6: Sommerfuglene: A og F var ens. 

 

SYPIGE-
TIPS 

 

Det at tip-
pe uden at 
vide noget 

om fod-
bold. 

Udtrykket 
stammer 
fra det, 

som ordet 
antyder, 

nemlig en 
syerske 

som fik 12 
rigtige på 
en tilfæl-
digt lavet 
kupon. 

Bevingede 

ORD 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/02/2020 9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 

18/02/2020  17:15 - 18:45 
Bævermøde - Konkurrence-
aften 
 

19/02/2020  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 

19/02/2020  18:15 - 20:00 
Juniorspejderne - Samarbejde 
- bål i grupper 
 

19/02/2020 19:30 - 21:30 
Banko i Gamst Forsamlings-
hus 
 

20/02/2020  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 

20/02/2020  14:00 - 16:00 
Banko på Solhøj  
 

20/02/2020  17:15 - 18:45 
Ulvemøde - Koder og knob 
 

22/02/2020  15:45 - 17:00 
Håndboldkamp herrer serie 2, 
Andst - Vojens HF 
 

23/02/2020  10:00 - 11:00 

Gudstjeneste  
 

23/02/2020  14:00 - 16:00 
Fastelavn i Andsthallen 

 

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

BOGBUSSEN 
Holder hver onsdag 

kl. 14.45 - 15.15 
på hjørnet af 

Markdannersvej  
og Vestergyden 

Har du bestemte ønsker ved-
rørende titler eller emner,  
kontakt da Vejen Bibliotek  

på tlf. 79 96 52 50 eller  

vejbib@vejenkom.dk 

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/

