
 

  

 

… at der i 2020, altså i 

år, er valg til menigheds-

rådet. 

OG DET KAN DU BLI-

VE EN DEL AF! 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

God kirkelig ledelse handler om 

at få det bedste frem i andre. 

Hvem vil ikke gerne være med til 

det? 

 

I Andst menighedsråd bliver der 

plads til 4 nye medlemmer, og der 

ligger mange gode opgaver og 

venter: 

Man kan bl. a. blive kasserer, for-

mand, kirkeværge, sekretær, og 

medlem af kirkegårdsudvalg, akti-

vitetsudvalg og flere andre. 
 

Det siddende menighedsråd har 

arbejdet i knap 4 år og afslutter, 

når november i år er brugt. 

 
 
 
 
 
så der er helt sikkert nogle børn, 
som glæder sig til at se det blive 
tændt.  
 
De voksne kan også godt glæde 
sig, for vi er så heldige, at Niels 
Therkildsen har sagt ja til at være 
årets båltaler!  
 

Aftenens program: 
 
Kl. 18.30: Båltale v. Niels   
        Therkildsen 
Kl. 19.00: Bålet tændes 
 

Vi glæder os, til vi ses til en hyg-
gelig aften! 
 

Med venlig hilsen  

Borgerforeningen 

 

 
Af Helene Kjær Klyhn. 
 

Traditionen tro afholder 
Borgerforeningen Sankt 
Hans i anlægget d. 23. juni. 
 
Vi sørger selvfølgelig for at tage 
de nødvendige forbehold i forbin-
delse med Corona, så alle kan føle 
sig trygge ved at samles til Sankt 
Hans.  
Derfor kan vi i år desværre ikke 
tilbyde, at man kan grille sin egen 
mad på fælles grillen, men man er 
derimod meget velkommen til at 
medbringe en madkurv og et tæp-
pe og nyde aftensmaden inden bå-
let tændes.  
 

Det håber vi, I vil. 
 
Byens børn har gjort et stort arbej-
de ved at samle grene til bålet, så 
det igen i år er blevet stort og flot,  



 
 
 
  

Danmarks mest lokale de-

mokrati! 

Det er selvfølgelig noget af en 

påstand, men som mangeårigt 

medlem kan jeg kun bekræfte, at 

her sidder du ikke og oplever, at 

tingene sker hen over hovedet på 

dig.  

DU ER MEDBESTEMMENDE - 

hele vejen igennem. 

Du kan få idéer, få dem lagt frem 

og diskuteret og meget ofte få 

dem vedtaget, så det kan opleves, 

at man gør en forskel, har indfly-

delse. 

Ovenstående plakat vil komme i 

flere størrelser i den kommende 

tid, men måske kan du allerede nu 

læse (med lup - måske), at der 

bliver et møde i august, hvor der 

vil blive fortalt om, hvad det er vi 

laver i menighedsrådet, og der vil 

også blive fortalt om, hvilke op-

gaver og idéer, der ligger til det 

kommende menighedsråd, som 

starter sit arbejde 1. søndag i ad-

vent. 

 

Du vil høre mere i den kommende 

tid. 

Et gammelt dokument fra 
1957 fortæller historie om 
Andst og omegn. 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Knud Stendevad, som er 
nærmeste nabo til Andst 
Bro - og lidt historisk inter-
esseret, kom forleden med 
dette gamle dokument. 
 

Andst Bro siger måske ikke alle 

noget, derfor et par billeder. 

Lige efter 

frakørslen til 

Ribe kører 

man over 

Vejen Å. Det 

ser man nok 

ikke i farten, 

(da billedet 

blev taget 

passerede  

der 20 biler på et minut), men en-

gang var det anderledes. Og dog.. 

HØR HER: 

”En af de vigtigste broer i Kol-

dingegnen har fra gammel tid 

været Andst Bro. Her samlede sig 

en stor part af Sydjyllands øst– 

og vestgaaende færdsel, og det er 

ingenlunde nogen tilfældighed, at 

Koldingvejen her forgrener sig 

med en vej til hver af Vestjyllands 

to gamle købstæder, Ribe og Var-

de. 

Vejen Aa, der her skulle passeres, 

har rimeligvis i tidligere tid, da 

vandet utvivlsomt var noget rige-

ligere i de danske aaer, kunnet 

frembyde ret ubehagelige overra-

skelser for de vejfarende. 

Man ved ikke helt, hvornår den 

første Andst Bro blev bygget, 

men det fortælles, at i 1661 var 

broen 61 alen (ca. 38,5 m) og i 

meget dårlig stand. Det var lige 

efter svenskekrigene, så det un-

drer ikke. Det var ikke ualminde-

ligt ”at de fremmede krigsfolk 

skaffede sig brændsel til de ved 

broerne posterede vagters fornø-

denhed ved at afbryde broernes 

træværk”. 

Det antydes også, at forståelsen af 

vedligeholdelse ikke var helt den 

samme dengang som nu. Og 

hvem havde ansvaret?  

Broen dannede skel mellem 

Andst og Malt Herreder, og det 

kunne nok give anledning til tvi-

stigheder. 

Der blev foreslået på salomonisk 

vis, at de skulle vedligeholde hver 

sin halvdel af broen, men det ville 

Malt Herreds mænd ikke gå med 

til. De havde nemlig også udgift 

til Foldingbro i den anden ende af 

deres herred. 

9. september 1620 var det nået til 

landstinget i Viborg. 

Der blev ført mange vidneudsagn, 

og det kunne tyde på, at Malt 

Herreds mænd havde været dyg-

tigst eller heldigst, for dommen 

faldt ud til deres fordel. 

I dag tænker vi dårligt nok over, 

at vi kører over en å eller på en 

bro, men engang ”var broen så 

forfalden, at de vejfarende kun 

med nød og næppe og ved at sæt-

te liv og ejendom på spil kunne 

slippe over. 



 

 

  

 

 
 

NOGET OM LIVET SELV. 
 

Store ord på flot papir 
kan dupere mange. 
Jeg vil ikke ha gevir 

over mine sange. 

 
Hvad skal jeg med glitter på 

mine tankers grene. 
Mine øjne titter på 

alt, som gør dem rene. 

 
Spurven kender osse mig, 

selv om jeg er lille. 
Sneglen på min søndagsvej. 

Skovens muntre kilde. 

 
Alt i verden vil mig vel. 

intet går forbi mig. 
Gråd og latter, gry og kvæld, 

synger inde i mig. 
 
 

Halfdan Rasmussen 

I går blev jeg drillet af min brors mors ene-
ste datter. 
Hvorledes er jeg i familie med hende, og er 
jeg dreng eller pige? 



 

 

 

 

 

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. 
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17/6 - 2020 kl. 14.00 og 
18/6 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
 
21/6 - 2020 kl. 10.30 
Gudstjeneste - 
2.s.e.trinitatis 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 
 

Indvielse af Andst Andedam ved  
AUI’s generalfors. d. 18. juni 2020. 

 

Inden indvielsesceremonien får vi 
afsløret, hvem der bliver:  

• Årets Leder i AUI v. AUI formand 

• Årets Team i AUI v. AUI formand 

• Årets Projekt i AUI v. Formanden for lokalrådet. 
 

Andst Ungdoms- & Idrætsforening 
inviterer til en uformel åbning af Andst An-
dedam, som har taget over for den gamle 
tennisbane ved ABA-hallen.  

 
Indvielsen afholdes stående udendørs ud for 
ABA i forlængelse af AUI’s generalforsamling.  
 

 

Torsdag, den 18. juni 2020 kl. 19.00. 
(Afholdes efter Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer). 
 

Der serveres gratis kaffe/te/saft efter åbningsta-
len og klipning af bånd til Andst Andedam. 
 

Med venlig hilsen 
Andst Ungdoms- & Idrætsforening 


