
 

 

 

Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 
 

Må- ske har du 
set 
plaka-
ten i 
infostanderen på vej ind til 
Andst? Eller flyeren i postkas-
sen?  
Det er en invitation til dig!  
 

Er du tilflytter eller Andst-bo 
gennem flere år? Så er Andst-
dag noget for dig.  
Det er fjerde gang vi kaster os 
ud i det, og du skal være så 
velkommen til at del-
tage... og 
frygt ikke, at 
du skal mel-
de dig til alt muligt.  
Som udgangspunkt er 
der kandidater til de 
ledige pladser, der 
er i de forskellige be-
styrelser.  
 

Du har mu- lighed for at 
høre om 
årets gang 
i Andst og 
få et større indblik i nogle 
af foreningerne den- ne 
dag.  
Der er gratis mad, 
drikke og fælles-
skab hele dagen.  
What's not to like? 
 

Vi glæder os til at se dig, din 
bedre halvdel, dine børn, bør-
nebørn, svigerforældre, naboer 
- ja, alle er som sagt velkom-
men - lørdag, den 21. marts!  
 

Dagen starter med rundstykker 

Omkring frokosttid er der fælles 
pizza for alle - børn og voksne - 
igen i børne- haven.  
 

Dagen 
sluttes 

af med 
spænden- de foredrag af 

i børnehaven på ABC, og 
ungerne leger Event Andst 

med igen i år - 

også i børnehaven.  
 

Koncerten i Andst Kirke med 
VOCAL LINE den 18/3 er blevet 

AFLYST 



 

Program - Lørdag den 21. marts 2020. 
 
9.30 - 10.00:              Morgenkaffe med rundstykker i ABC i børnehaven 

10.00:                         Event Andst for børnene i ABC i børnehaven 

10.05 :                        De voksne bydes velkommen i ABC - musiksalen 

10.15 - 10.45:            Borgerforeningen generalforsamling 
10.45 - 11.15:            Lokalrådets generalforsamling 
11.15 - 12.00:            Årets Gang i Andst (5 min pr. forening) 
12.00 - 12.45:            Frokost i børnehaven 
12.45 - 14.00:            AUI generalforsamling med kåring af årets leder, team og projekt 
14.00 - 15.00:            Foredrag med Sofie og Peter Dyrby – Der er kaffe under foredraget. 
 

Ses vi til Andst-dag den 21. marts 2020 klokken 9.30 på ABC? 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Borgerforeningen 
 

 

Vi håber at se mange Andst -
borgere til et par hyggelige 
timer. 
 

 
 
Vi gentager sidste års store  
succes, hvor hele byen sam-
ledes til affaldsindsamling!  
Igen i år har vi brug for jeres 
hjælp til at deltage i den 
landsdækkende affaldsind-
samling... 

 

Søndag d. 26. april 
 

I Andst Borgerforening bakker 
vi naturligvis også op om det-
te, så vi fortsat kan holde vo-
res skønne natur ren og pæn 
at færdes i.  
 
Vi starter med gratis kaffe og 
rundstykker i anlægget fra kl. 
9, og derefter får du udleveret 
affaldssække og en rute, der 
passer til dig og din familie.  
 
 

 

 
Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Næsten 600 millioner mennesker i landene syd for Sahara i Afrika har ikke adgang til elektricitet. 
Mange af dem bor på landet, hvor de nationale elnet ikke når ud, og mange har ikke råd til elek-
tricitet.  
Men flere og flere afrikanere får i stigende grad strøm fra off grid-solceller.  
Den type af solcelleanlæg gør, at befolkningen i selv de mest afsides dele af Afrika kan producere 
sin egen, billige elektricitet. Mange anlæg er små og giver bare strøm til lamper og opladning af 
mobiltelefoner, men flere og flere kan også give energi til større apparater såsom tv, komfurer og 
køleskab. 
Ifølge en ny analyse fra Verdensbanken har 420 millioner brugere over hele verden fået strøm fra 
off grid-solcelleanlæg gennem de sidste ti år. I analysen er der ikke præcise tal for hvor mange 
afrikanere, der får strøm fra off grid-solceller, men den internationale brancheforening for off 
grid-solceller, Gogla, anslår, at mere end 
halvdelen af det globale salg af off grid-
anlæg sker i Afrika. 
 

Nye løsninger giver flere muligheder   
 

Priserne på solceller er faldet kraftigt de se-
nere år, og det har gjort solcelleteknologien 
til en god mulighed for afrikanerne for at få 
billig energi og bæredygtig energi. 
”Faldet i pris er helt afgørende for, at flere 
får mulighed for at købe off grid-solceller. 
Det er faktisk blevet billigere end alternati-
vet, som er fossile brændsler.”  



 

Andstholdene træner indendørs 

i resten af måneden, hvorefter 

vi må se, hvordan de udendørs 

baner har det. 

 

Og så får man sig ofte en 

overraskelse, når man er 

på udebane, for pludselig 

manglede der folk ved tid-

tagerbordet. 

Dog, også det klarede vores 

friske forældre, der var 

chauffører. 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

"U 10-pigerne fra 

Nr.Bjært/Strandhuse hav-

de ikke været til ret man-

ge stævner i løbet af vin-

tersæsonen, så deres træ-

ner havde indbudt Seest, 

Vamdrup og Andst til et 

lille træningsstævne.  

Det var tanken, at der 

skulle være en række for 

U 8-piger og en for U 10-

piger, men det hele blev 

slået sammen til en pulje.  

Og her må vi sige, at de 

"store" fra 3. klasse tog 

sig pænt af de "små" fra 1. klasse, 

så de også var fuldgyldige med-

spillere på banen.  

Resultaterne var ikke så vigtige, 

så der blev skiftet flittigt ud på 

alle hold.  

Andstholdene prøvede det hele, 

både at tabe, at vinde og at spille 

uafgjort, og den mest målrige 

kamp stod de to AUI-hold for, da 

de også skulle møde hinanden.  



 

 

  

 

Kærlighed 
gør blind. 

 

Fra den 
græske filo-
sof Platons 
KÆRLIG-
HED, hvor 
der står: 

Thi den el-
skende bliver 
blind i for-

hold til gen-
standen for 

hans kærlig-
hed. 

Bevingede 
ORD 

 

Noget om det fuldkomne. 
 

Hver gang jeg skal skrive  
det fuldkomne digt, 

og det prøver jeg atter og atter, 
Så skælver min hånd og så jager min gigt 

og så laver min fyldepen klatter. 
 

Og når jeg er rolig og gigten tar slut 
og min fyldepen skriver ihærdigt, 

så kommer min kone hvert andet minut 
for at høre om digtet er færdigt. 

 
Og når det så endelig lykkes mig at 

få det frelst gennem véer og smerter, 
så mangler den skælven,  

den gigt og den klat 
som det fuldkomne har hvis det er der. 

 
 

            
 
 

 
Halfdan Rasmussen. 

Af en rulle stof  på 30 meter blev der solgt 4 
meter mere, end der blev til rest. 
 

Hvor meget blev der solgt? 



 

 

 

 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/03/2020 9:30 - 11:30 
Gymnastik på Solhøj 
 

17/03/2020  17:15 - 18:45 
Bævermøde - Vi hygger med 
bål 
 

18/03/2020  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 

18/03/2020  18:15 - 20:00 
Juniorspejderne - Bålhygge 
efter weekendturen 
 

18/03/2020  19:30 - 21:30 
Bankospil - Gamst Forsam-
lingshus 
 
18/03/2020  19:30 - 21:00 
Koncert m/Vocal Line i Andst 
Kirke 
 
19/03/2020  9:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
 

19/03/2020  14:00 - 16:00 
Banko på Solhøj 
 

19/03/2020  17:15 - 18:45 
Ulvemøde - Aflyst pga. arb. 
 

22/03/2020  10:30 - 11:30 
Gudstjeneste  
 

 

ALT ER AFLYST 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

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/

