
 

 

den 13. august i Forsamlingshuset, 

hvor der bliver fortalt om menig-
hedsrådets arbejde og det kom-
mende valg i september. 

Vær med til at gøre en forskel! 

det kommende menighedsråd får 

mulighed for at påvirke og beslut-
te. 

Som det fremgår af annoncen her-
under, er der et orienteringsmøde 

 
… hvilke arrangementer, 
der skal finde sted i kirken. 
 
Af Viggo Kaspersen. 
 
Gudstjenesten er lovbestemt, og 

indholdet er præstens område. 

 

Men vi har en præst, som meget 

gerne tager imod input fra menig-

hedsrådet. Har du nogle gode idé-

er, bliver der lyttet og taget imod. 

Så også der, kan du være med til at 

øve indflydelse.  

 

Går du en tur på Andst kirkegård, 
vil du opleve, at der er mange 

tomme gravsteder.  

Kulturen omkring begravelse har 
ændret sig stille og roligt, og i dag 
er mange gravsteder urnegravste-

der, som ofte ikke dækker det 
samme areal, som et traditionelt 
gravsted. 

Det giver nogle nye muligheder 

for ændringer på kirkegården, og 
det er noget, der skal langtidsplan-
lægges. Det er en af de opgaver et 

kommende menighedsråd får mu-
lighed for at påvirke. 

Huset på parkeringspladsen er ble-
vet købt, og nedrivningen starter, 

så snart formaliteter og undersø-
gerlser er på plads. 

Det nye hus, der skal bygges til 
bl.a. graverfaciliteter og konfir-

mandundervisning, skal på tegne-
brættet i den kommende periode. 
Det er én af de spændende ting, 



 
 
 
  

 
Af Tina Fahrendorff. 
 
Europas insekter forsvinder. Læs 
her: 
https://
webcache.googleusercontent.com/
search?
q=cache:DqVtTcr6aOwJ:https://
www.wwf.dk/tema/danske_skove/%
3F21980/Insektdd-Europas-insekter-
forsvin-
der+&cd=5&hl=da&ct=clnk&gl=dk 
 
En knap så videnskabelig iagtta-
gelse: Kan du huske (hvis du er 
gammel nok) den gang, da en kø-
retur i sommerlandet indebar in-
sektsnask på frontruden.. ? 
Det oplever vi ikke mere i samme 
grad.. Hvorfor mon ikke?! 
 

De levende hegn, grøftekanter og 
din have er blevet vigtige friste-
der for den vilde natur og dyrene. 
Hvis de vel at mærke får lov til at 
være lidt i fred for slåmaskine, 
motorsav og hækkeklipper. 
 
Måske har du set de flotte natur-
udsendelser på DR TV: ”Vilde 
Vidunderlige Danmark”. Der er et 
stort projekt i gang, som har til 
formål at øge vores interesse for 
naturen og naturoplevelser i Dan-
mark.  
Naturstyrelsen, Friluftsrådet, De 
Naturhistoriske Museer og DR 
samarbejder om at gøre 2020 til 
naturens år. En lang række pro-
jekter og tiltag skal få os ud i na-
turen og bruge den.  
 
Du kan læse mere på https://
naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/
vores-natur/vores-natur-forside/ eller 
https://www.dr.dk/nyheder/viden/
natur 

Der er mange spændende steder i 
Danmark, som der er hjælp til at 
komme ud at opleve på forskellig 
vis.  
Men man kan også få mange gode 
oplevelser lige uden for sin egen 
dør. 
 
 Din have kan hjælpe den vilde 
natur 
 

 

 
 
”Hækken skal klippes til Skt. 
Hans” – eller skal den..?  
Det er faktisk bedst at vente til 
efteråret. 
Det er vel den skønneste tid på 
året ude i haven lige nu. Alt er 
lige sprunget ud. Jeg vil påstå, at 
man kan se planterne gro fra dag 
til dag.  
Så melder bekymringerne sig al-
lerede, lige hvor man synes, at nu 
skulle haven nydes, så ved man at 
endnu et husråd/ordsprog melder 
sig: ”Der skal ydes, før der kan 
nydes”.  
Ud med plæneklipperen og hæk-
saksen. 
Men hvis du hellere vil nyde li-
vet, fuglene og springe turen til 
genbrugspladsen over, så er det 
helt i orden. Du må gerne være 
lidt doven og sjusket med haven. 
Hvis du vil invitere mere liv og 
oplevelser med dyrelivet ind i din 
have, så er det faktisk let. Du skal 
starte med at lave mindre i din 
have. Hvis du først klipper til ef-
teråret, behøver du kun klippe en 
gang. 
 

Flere gode grunde til ikke at klip-
pe før til efteråret: 
Hækken er mad: 
Insekter og smådyr lever af hæk- 

 
 
 
 
kens nye skud i løbet af året, og 
hvis hækken får lov til at blom-
stre (f.eks.: Liguster, Syren), så er 
der mad og nektar til bier og som-
merfugle. 
 

Hækken er skjulested: 
Fugle bruger tit den tætte hæk til 
at bygge reder, og hvis den klip-
pes for tidligt, bliver æg og unger 
mere synlig for rovdyr. 
 

Spar turen til genbrugspladsen:  
Hækafklippet lægger du under 
hækken eller andre buske. Her 
bruger pindsvinet det til at bygge 
en hule, og reden fores med visne 
blade. Du kan også vælge at lave 
et fint kvashegn, som er skjule-
sted for smådyr og insekter. Der-
med er der også føde til fuglene 
og pindsvinet i din have. 
 
Så hvis naboen ser skævt til din 
langhårede græsplæne og hæk, så 
fortæller du, at du er i gang med 
en vigtig opgave, nemlig at passe 
på vores natur. 
 

Kilder: WWF verdensnaturfon-
den, Danmarks biavlerforening, 
Dyrenes beskyttelse og Danmarks 
Naturfredningsforening. 
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https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DqVtTcr6aOwJ:https://www.wwf.dk/tema/danske_skove/%3F21980/Insektdd-Europas-insekter-forsvinder+&cd=5&hl=da&ct=clnk&gl=dk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DqVtTcr6aOwJ:https://www.wwf.dk/tema/danske_skove/%3F21980/Insektdd-Europas-insekter-forsvinder+&cd=5&hl=da&ct=clnk&gl=dk
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https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur


 
 
 
  

 

 

Af Pernille Nielsen på facebook. 

KFUM-Spejderne holdt af-
slutning, og der var liv! 

Pernille skriver: 

Her til aften har alle spejderne 
oplevet… 

• Masser af lækker mad. 

• Masser af hygge og leg. 

• Oprykning for nogen 

• Mærkegivning til alle. 

Det har været super-hyggeligt, 
både i dag, men også hele spej-
dersæsonen - trods omstændighe-

derne. 

Vi glæder os til et nyt, spændende 
og lærerigt år med nye oplevelser, 
nye venner og nye tider. 

Tak for i år. 

 

Du kan finde mere 
end 30 billeder på.. 



 
 
 
   

Af Liva M.D. (4. klasse) 

 

Vi startede med turen en regnfuld 

dag. Vi havde pakket to forskelli-

ge slags oppakning, en, der blev 

kørt og en vi havde med i kanoen. 

De fleste af os (heriblandt mig) 

havde aldrig prøvet at sejle i kano 

før, men nogle få havde prøvet en 

gang eller to. Vores makkere var 

forudbestemt af de voksne, vi (os 

børn) vidste ikke noget om holde-

ne. Jeg sad sammen med Babette 

(fra 4.) og Tobias (fra 5.) det an-

det hold bestod af, Ida (fra 4.), 

Esben (fra 4.) og Christine (fra 

4.), og det sidste hold bestod af de 

to voksne Bente Ehmsen og vores 

spejder leder Henrik. Der var tre 

både, og vi sejlede i båd nummer 

13. Vi satte os i båden som de 

første fordi båd nummer 13 kom i 

først. Vi kom ret godt fra start, 

men efter fem minutter blev vi 

overhalet af Esben, Ida og Chri-

stines båd. De ventede lidt længe-

re henne og fortalte os, at de hav-

de besluttet at deres båd skulle 

hedde Gertrud og de kaldte sig for 

Gertudanterne. Så sejlede vi vide-

re med Gertudanterne i spidsen, 

og de var snart så langt foran, at 

vi ikke kunne se dem længere. De 

voksne ventede på os. Vi havde 

den båd hvor ingen af os havde 

prøvet at sejle i kano før og vi 

sejlede ind i sivene mange gange, 

og tit var vi så uheldige at sejle 

ind i både egetræer, piletræer, og 

træer som ingen af os vidste hvad 

hed, så vi kaldte dem Hans. Vi 

besluttede os for at vores båd 

skulle hedde Luna, og efter som 

Luna enten betyder måne eller nat 

så kaldte vi os for Natianerne. 

Lidt efter sejlede Natianerne lige 

ind i et piletræ, som tilfældigvis 

havde besluttet sig for at gro der, 

og der gik det for alvor galt. Vi 

sejlede ind i piletræet med snuden 

af kanoen og bagenden drejede 

sig så Luna nu lå på tværs over i 

floden. Vi kunne ikke rokke os ud 

af stedet og da vi prøvede var vi 

ved at kæntre (altså vælte så man 

har hovedet ned af), så det endte 

med at Henrik måtte tage skoene 

af og springe i vandet for at rokke 

Luna, så den ikke sad fast. Vi 

ventede et stykke tid med at sejle 

videre, fordi vi måtte berolige 

Babette, som var den af os, som 

var mest bange for at kæntre. Det 

regnede stadig da vi kom frem til 

Vejen fodboldgolf, hvor vi skulle 

overnatte. Vi gik hen til et stykke 

plads, som spejderne havde fået 

lov til at bruge, og der byggede vi 

en kano bivuak. Så gik vi op til et 

telt vi havde lejet, tog det våde tøj 

af og gik tilbage til kanobivuak-

ken, hvor vi skulle sove. Først 

skulle vi dog lige have noget at 

spise. Vi fik hotdogs med Møffe-

pølser. Møffe var Esbens gris, der 

var blevet slagtet og lavet til pøl-

ser. Bagefter hyggede vi os med 

skumfiduser og varm kakao. 

Næste dag gik vi ned til kanoerne 



og opdagede, at der var nogen der 

var sejlet væk med Gertrud. Luna 

var der heldigvis stadig og den nye 

båd, som var der i stedet for Ger-

trud, kaldte vi Gertrud 2,0. De 

voksnes båd kaldte vi for Tinka. Vi 

startede i de gamle grupper og lidt 

efter kom Ida over i Luna og Ba-

bette over i Gertrud 2,0. Lidt efter 

det kom Tobias over i Gertrud 2,0 

og Esben over i Luna, og lidt ef-

ter kom Christine og Babette over i 

Luna, Esben over i Tinka, og Hen-

rik over i Gertrud 2,0, så vi havde 

en pige kano. Pigerne var først ved 

dæmningen. Da vi kom op på land 

spiste vi gifler og drak lidt soda-

vand. Så sejlede vi videre og stop-

pede først da vi var fremme ved 

Foldingbro, hvor turen sluttede. Da 

var vi alle trætte og Gertrud 2,0 

måtte trække Luna (pigekanoen) 

de sidste to kilometer. Da vi nåede 

frem kom vores forældre og hente-

de os. Det var en rigtig god tur. 

Maj-Britts vigtigste opgaver bliver 

i samarbejde med bestyrelsen at 

føre skolen videre med samme 

sunde økonomi og masser af nye 

ideer og pædagogiske tiltag til glæ-

de for specielt de kommende ele-

ver, men også for skolens lærere 

og øvrige medarbejdere.  

 

Om valget til stillingen som for-

stander på SAE, siger Maj-Britt 

Halle:  

Jeg har haft interesse for eftersko-

leverdenen gennem flere år, og set 

hvordan det har udviklet og formet 

mine egne børn. Det har været 

medvirkende til, at min interesse er 

vokset til et ønske om at gøre ef-

terskolelivet til mit eget virke. Det 

er jeg meget taknemmelig for, jeg 

nu får lejlighed til at gøre alvor af. 

Samtidig har SAE fire grundlæg-

gende værdier - Tillid, Anerken-

Efter at Karsten Degnbol i april 

mdr. besluttede sig for at opsige 

sin stilling som forstander på St. 

Andst Efterskole (SAE), har der 

været en målrettet aktivitet i gang 

for at finde en afløser, der kunne 

sætte sig i stolen efter ham.  

 

Valget er faldet på Maj-Britt Halle, 

der pt. er skoleleder Bække Skole. 

Maj-Britt Halle har en solid bag-

grund forankret i en læreruddan-

nelse, som efterfølgende er supple-

ret med en lang række uddannelser 

og praktiske erfaringer inden for 

såvel det pædagogiske som det le-

delsesmæssige. Efter en række 

samtaler var det således let for et 

enigt ansættelsesudvalgt at pege på 

Maj-Britt Halle, noget den samlede 

bestyrelse og generalforsamling 

bakkede op om. 

 

delse, Fællesskab og Udvikling -  

som jeg genkender som mine egne. 

Jeg ser disse værdier som 

væsentlige i arbejdet med at skabe 

personlig og faglig udvikling, livs-

duelighed og livsglæde for efter-

skolens elever. Jeg glæder mig til 

at kunne udleve disse værdier sam-

men med personalet på SAE, med 

det mål at skabe et uforglemmeligt 

år for skolens elever, med et fæl-

lesskab der får betydning gennem 

resten af livet.   

Er der spørgsmål eller behov for 

uddybende kommentarer, kan I 

kontakte:  

Bestyrelsesmedlem Bent Jørgensen 

tlf. 2244 5933.  

Såfremt I ønsker at tale med Maj-

Britt Halle, henvises til skolens 

kontor, tlf. 75 58 84 22, der efter-

følgende formidler en kontakt til 

hende.  

Pressemeddelelse 
– Så er der fundet ny forstander til Store Andst Efterskole.  



Af Kurt B Frederiksen  

 

Med tre sejre i tre kampe. Først gik 

det ud over Vojens, der på eget 

græs blev slået 6-4, og samme re-

sultat nåede AUI-drengene også i 

hjemmekampen mod Rødekro. 

Med to dages pause var holdet klar 

til den sidste kamp mod et 

fysisk stærkt hold fra Christi-

ansfeld, men U 9-drengene er 

seje og vandt 3-2. 

 

På billedet ser vi et af mange 

angreb mod CIF-målet til stor 

glæde fra de mange frem-

mødte forældre.  

Af Simon Toft Jensen 

 

U9 – 5 mands - Onsdag d. 10.06 

var U9 holdet en tur i Vojens for 

at spille årets første ”rigtige” 

kamp, og hvilken en. Holdet var 

aldrig under pres, og vandt 6 – 4, 

et resultat der efter træner (René) 

udsagn ikke fortæller den 

korrekte forskel på holdene, da 

Andst holdet stort set var i under-

tal hele kampen. Rigtigt flot start, 

som giver masser af selvtillid på 

holdet. Holdet spiller trænings-

kampe de 2 næste lørdage. 

 

U11 – 8 mands - Torsdag d. 

11.06 var det så U11 holdets tur 

til at teste kampformen. Vorbasse 

var på besøg, og det blev efter en 

MEGET flot kamp til en sejr på  

8-1 til AUI, helt fantastisk når det 

tages i betragtning, at 5 af spiller-

ne aldrig havde spillet kamp på en 

8 mandsbane før. Der var gennem 

hele kampen godt sammenspil, 

flotte afslutninger og ikke mindst 

godt humør. Vi ser med fuld selv-

tillid frem til de næste 2 kampe. 

Holdet spiller træningskampe de 

2 næste onsdage.        

 

Fantastisk start for alle drenge-fodboldhold i AUI 

U 11 Drenge 2020 

Stående fra venstre: Malene, Mikkel, Asger, Mathias. 

Siddende fra venstre: Lukas, Esben, Bertram.                                                                                                

Liggende fra venstre: Daniel, Gregers, Valdemar.     

VI TRÆNER PÅ ANDST STADION 
TIRSDAGE KL. 17 – 18 

 
Store fodboldhilsner fra René, Per, HH og Simon  

U 9- drengene i AUI gik ubesejrede gennem DBU cup 2020  

 

Og et lille nødråb: Vi mangler sta-

digvæk en træner m/k til  vores U 

7-drenge. 

 

U 11-drengene er også ubesejrede i 

årets turnering. Først blev Vorbas-

se slået med 8-1 i en kamp,  

hvor Andstspillerne rigtigt sprud- 

lede, hvorefter holdet spillede 3-3 

på udebane mod Vejen. Den sidste 

kamp ude mod Egtved var 

ikke spillet ved redaktionens 

deadline. 



 
 
 
  

Af Kurt B Frederiksen  

U 12-pigerne tog afsked med bør-

nefodbolden med to nederlag mod 

puljens to ubesejrede tophold fra 

Dalby og F C Horsens. I den før-

ste på hjemmebane mod Dalby 

var første halvleg meget jævnbyr-

dig, og Andst burde nok have 

scoret et par gange, men gæsterne 

var også nærgående, og selv om 

Vestergård havde flere fornemme 

redninger, så var det ikke helt 

ufortjent med Dalbys pauseføring 

på 1-0. I 2. halvleg var gæsterne 

bedst, og man kunne  på deres 

hurtighed godt se, at de havde 

spillet i A-rækken i efteråret 2019 

på . 4-0 til Dalby. Udekampen 

mod F C Horsens, som vi plejer at  

 

spille meget jævnbyrdige kampe 

imod, startede også godt for 

Andstpigerne, og vi burde have 

ført, da Lærke fandt Falk med en 

fremragende aflevering, men bol-

den sneg sig lige uden om stol-

pen. Der var andre gode forsøg, 

men pludselig slog hjemmehol-

dets hurtigløbere til med fire hur-

tige mål. Her kneb det lidt med 

opbakningen i forsvaret, hvor Ida 

vel nok spillede sin bedste kamp 

til dato i den grønne Andsttrøje. 

Horsens kom på 5-0, inden Sofie  

omsatte Falks forarbejde i mål, og 

så var der igen gode Andst-tilbud 

med store chancer for yderligere 

reducering. Det varme vejr tærede  

 

på kræfterne, og så sluttede hjem-

meholdet med endnu tre mål, men 

de falder ind under betegnelsen 

"kludemål", for de kunne let have 

været undgået alle tre. Nadia, der 

ikke har spillet en kamp siden 

efteråret 2018, var et godt eksem-

pel på den ildhu, der blev lagt for 

dagen, og holdets indsats vakte da 

også så stor tilfreds hos chauffø-

rere, at der vankede is efter kam-

pen. 

Dermed sluttede spillernes tid i 

børnefodboldens tegn, og fra au-

gust stiller vi op i U 13-rækken 

ungdomsfodbold. På billedet ser 

vi en af chancerne til AUI, hvor 

Falk er meget tæt på at score.  

U 12-pigerne fra Andst "United" 

Af Kurt B Frederiksen  

U 10-pigerne i AUI fik en fin af-
slutning på DBU cup 2020 i hjem-
mekampen mod Vojens, som førte 
1-0 ved halvleg, da Andst var så 
uheldige at lave selvmål efter et 

hjørnespark. Det slog dog ikke hol-
det ud, og de levede fuldt ud til 
titlen "årets team" i AUI ved aldrig 
at give op, ved at jagte hver en 
bold, ved deres gode humør og go-
de sammenhold. Der var chancer 

til både Ida, 
Jane, Natascha, 
Alberte og Ca-
roline, men 
Vojenskeepe-
ren var både 
heldig og dyg-
tig, og så havde 
de en god midt-
stopper. Mod 
slutningen af 

Fin afslutning for U 10-pigerne 

kampen kiksede det lidt i forsvaret, 
som ellers - godt anført af Sally - 
havde spillet en god kamp, og der 
røg endnu to bolde i nettet hos 
Babette. 
Dermed var der stor fremgang fra 
forrige hjemmekamp mod Ribe i 
en kamp, der bød på hele 14 sco-
ringer, heraf 3 til Andst, alle scoret 
af Ida. Holdet går nu på sommer-
ferie, og så starter vi op, når skolen 
begynder igen i august. 
På billedet jagter Caroline og 
Alberte Vojensspillerne, mens 
Freja er lidt skjult bag Thorbjørn, 
som påny dømte en fejlfri kamp 
med sikre kendelser og gode 
vejledninger. 



 
 
 
  (Årets generalforsamling er 

blevet udskudt pga. Covid19.) 

 

Velkomst v/Elly 

Elly bød velkommen til de frem-

mødte og gennemgik kort Sund-

hedsstyrelsens retningslinjer. 

En meget atypisk afholdelse 

placeret på stole indendørs i 

hallen med 1 meters afstand.  

 

Valg af dirigent – Arne Storm 

Sørensen blev valgt. 

 

Kort mundtlig beretning fra 

Aktivitetsudvalgene samt valg 

til udvalg: 

 

Badminton v/Susanne: 

Udvalget består af: Susanne, Git-

te, Henning og Per forbliver uæn-

dret. Stolte af alt det frivillige ar-

bejde vi har udført for at tjene 

penge til vores aktiviteter og sam-

tidigt hygge os fx til Bauhaus, 

fjerne ukrudt og affaldsindsam-

ling. Vi har lavet flere tiltag for at 

få flere seniorspillere fx voksen-

fjer med træner og spisning, ny 

doubleturnering for de voksne 

GAB-træf og holdturneringer for 

både unge og voksne. For de unge 

var natminton igen en succes. I 

Corona perioden har de unge og 

voksne været på gå/træningsture i 

Andst hhv. mandag/tirsdag. Skønt 

at kunne spille med ketsjer i hal-

len igen.  

 

Event Andst v/Susanne: 

Alle 9 unge har ønsket at fortsæt-

te efter sommerferien (dvs. Oli-

ver, Casper, Daniel, Lasse, Loui-

se, Line, Malou, Matilde, Ann 

Sofie samt Frank, Gitte og Su-

sanne). Det er jo dejligt. Det sene-

ste år har vi afholdt EANP Net-

party/LAN med Frank og co. og 

underholdt til Byfesten. I vinter-

sæsonen afholdt fredags Rul og 

Leg og lavet andre events. Alt 

blev dog sat i bero d. 11.3.20. 

Event Andst’ere gør noget for 

andre og får gode oplevelser igen 

= stolt af jeres indsats. Til mødet 

var der gensynsglæde af både 

Anne Mia og Pernille, som vi har 

haft glæde af i de tidligere  

årgange af Event Andst. 

Dejligt at se jer.  

 

Fodbold v/Finn: 

2019: god sæson med hele 8 hold. 

U7 drenge har kun trænet i sæso-

nen. Årgang 2011 drenge har væ-

ret med i JBU-stævnerne. Årgang 

2007, 2008 og 2009 drenge har 

alle fået spillerdragter til træning 

og kamp, dette er kommet ved en 

stor indsats fra forældre. Årgang 

2012 piger har haft 2 hold i JBU-

turnering for 3-mands og fik me-

dalje med hjem. Årgang 2010 pi-

ger har humøret været højt til bå-

de træning og kampe. Vores 2 

hold på årgang 2008 er gået under 

navnene ”Andst United” og 

”Andst City2. I foråret har de 

hhv. været nr. 1 og nr. 2 i deres 

gruppe. Vi har fået sponseret 2 

spillerbokse til Andst Stadion 

fra . En stor tak til alle træner og 

ledere. Ingen ændringer til udval-

get. Mangler fortsat en formand.  

 

Gymnastik v/Elly: 

Tanja er i gang med at uddanne 

sig til Yoga-instruktør og har haft 

hold i vinteren. Der har været rig-

tig mange børn på holdene, vi 

kunne ønske os mulighed for flere 

timer så børneholdene kan deles 

op. Vi er SÅ glade for det nye 

redskabsrum. Vi har fået et til-

skud fra AUI til en måttevogn. Vi 

har investeret i nyt fitnessudstyr 

og det giver flere muligheder for 

at træne bestemte muskelgrupper. 

Vi har endnu en som er i gang 

med at uddanne sig til Yoga-

instruktør. Der skal lyde en stor 

TAK til hele gymnastikudvalget, 

vores trænere og ledere. Vi kom-

mer til at mangle en i udvalgte til 

næste år, så har man lyst til at 

være med kan i kontakte en fra 

udvalgt. 

Ingen ændringer til udvalget. 

 

Håndbold v/Eline: 

Vi har haft et spændende år i år. 

Specielt for Serie 3 herrer som 

var tæt på at komme op i Serie 2. 

Der har manglet træner til dame-

holdet. Det blev en brat afslutning 

pga. Corvid-19. Vi håber der 

kommer flere spillere til næste 

sæson, da flere af de unge drenge 

kommer tilbage fra efterskole. 

Ingen ændringer til udvalget.  

 

Volley v/Ove: 

Vi har haft 31 medlemmer i den-

ne sæson, fordelt således: 5 i Le-

vel 0, 8 i Level 2, 8 i Teen 2 og 

10 motionsspillere. 2019 startede 

ud med at der blev afholdt Vol-

leycamp med 16 deltagere. Des-

værre blev Volleycamp 2020 af-

lyst pga. Covid-19. Det er 11 år 

siden vi startede med Kidsvolley i 

Andst. En af dem som startede i 

2009 var på Ungdomslandsholdet 

i 2019. I 2018 startede vi voksen-

holdet og det er vokset fra 6 

spillere i 2019 til 10 spillere i 

2019, og der er stadig plads til 

flere. På børnesiden er vi afsted 

til 6-7 gange til stævner, og fra 5. 

klasse og opad har mulighed for 

at komme med på Camp i Sydjyl-

land. Vi har solgt lodder og været 

i Bauhaus for at tjene ekstra pen-

ge. En stor TAK til trænere og 

hjælpere, uden dem kan det ikke 

lade sig gøre. Ingen ændringer til 

udvalget. 

 

Outdoor v/Susanne: 

Der er 2 ting at nævne:  

Kenneth har lavet gå/trænings-

ture, da vi ikke kunne træne i hal-

len. På disse ture i Lyngbakkerne 

Referat af generalforsamling i AUI d. 18.6.2020 



 
 
 
  

og Anlægget har vi brugt naturen 

som træningsudstyr.  

Susanne er startet som en af 

gåværterne i Andst (Vejen kom-

mune) hver søndag kl. 14.00 fra 

Krotorvet, hvor alle er velkom-

men til at deltage. Følg med på 

Facebook gruppen: Andst Walk, 

Run & Trail, hvor I kan se om vi 

må ændre vores mødetidspunkt 

og kan se andre slå gode ture op.  

 

Formandens beretning v/Elly 

Jeg vil som de seneste år indlede 

jeg min beretning med: Danmark 

er et rigt land  -  Andst er en rig 

by  -  AUI er en rig forening. Her 

tænker jeg ikke på penge, materi-

elle goder og sådan noget, men 

rig på frivillige, engagerede, 

glade og dejlige mennesker. Rig 

på Frivillighed og Fællesskab. 

Alle disse frivilliges mænd/koner/ 

børn må tit være overbærende og 

give plads til frivilligheden – som 

måske nogle gange kommer i før-

ste prioritet. DM gjorde AUI til 

en fælles opgave – Vi er rykket 

tættere sammen i AUI – Vi gør 

det sammen. Jeg citerer Kurt Fre-

deriksen, AUI fodbold:  

Det bedste Hold er SammenHold! 

Og det har vi i AUI. 

 

I januar holdt vi møde med Vejen 

Kommune, Fælles Fodslaw/

lokalrådet, ABC og ABA om 

manglende faciliteter i Andst. 

Hvad kan Vejen Kommune hjæl-

pe os med? Hvordan kommer vi 

videre med et fælles samlings-

sted. De er MEGET lydhøre over 

for vore ideer, og hører vores 

budskab. De kom med forslag til, 

hvordan vi kommer videre. Det 

har vi så arbejdet videre med i 

løbet af 2019 – og har pt en fore-

løbig skitse-tegning. Det er 

meget spændende. 

 

AUI flyttede ind i ABA´s nye 

redskabsrum – som blev indviet 

til Andst Dagen 2019 en rigtig 

hyggelig dag. Det er blevet rigtig 

godt. Dejligt, at vi endelig har 

fået plads til de forskellige aktivi-

teters redskaber.  

GDPR (Persondataforordning) er 

færdiggjort og kan ses/læses på 

vores hjemmeside. 

 

I april var vi i Sdr. Hygum og fik 

uddelt foreningspriser og igen var 

AUI repræsenteret med mange 

deltagere (40 personer) og en del 

indstillede kandidater: 

Susanne var den ene af 3 nomine-

rede til Årets Lederpris blandt 

frivillige i Vejen Kommune. Hun 

blev dog slået på målstregen – 

men vi er MEGA stolte alligevel. 

 

AUI blev tilbudt at hjælpe med at 

fjerne ukrudt på en planteskole 

for at ”tjene” penge til AUI og 

være sammen om at løse en opga-

ve. I løbet af et par dage sagde 

omkring 30 personer (både voks-

ne og børn) ja til at hjælpe med 

opgaven, som skulle foregå hen-

over en weekend - og heldigvis 

var det rigtig dejligt sommervejr 

lige netop den weekend. 

 

Vi har også serveret morgenkaffe 

og rundstykker og lavet forskelli-

ge konkurrencer / aktiviteter med 

børnene, grillet pølser og serveret 

fadøl og saftevand hos Bauhaus – 

et par weekender i 2019. Disse 

weekender byder aktivitets-

udvalgene ind på, de står selv for 

bemanding og tjener dermed også 

selv et beløb til udvalget. 

 

Positivt møde med de nærmeste 

naboer ang. ”Liv i Andedammen” 

– men vi havde ikke forestillet os 

alle de forhindringer/udfordringer 

der ville komme… Egentlig skul-

le projektet have stået færdig i 

slutningen af april 2019 – jeg vil 

ikke her komme nærmere ind på 

udfordringerne – men blot nævne 

at samarbejdet med Vejen Kom-

mune var præget af, at de havde 

en person, der var langtidssyge-

meldt, som gav forsinkelse. 

 

Vi var med i ”Vi løber i Vejen 

Kommune” og i Andst var vi 62 

deltagere til en flot tilrettelagt 

rute. 

 

Vi afholdt det første store LAN 

Party i april med lige omkring 50 

deltagere, og i september afholdt 

vi et LAN Party med overnatning 

med omkring 90 deltagere. 

Både børn og voksne havde en 

god weekend om end de var 

noget trætte. 

 

Vi deltog i ABC dagen 10/5-19 

med stor succes – Vi er glade for 

at blive inviteret med. 

 

Vi har lavet sponsoraftale med 

OK og med Frøs Sparekasse. 

 

Vi afholdt et Skadeskursus for 

frivillige i samarbejde med DGI – 

for at blive opdateret på 1. hjæl-

pen ved akutte småskader og liv-

reddende 1. hjælp. 

 

Til Julemarkedet i Andst forsam-

lingshus havde vi en ”stand” med 

kreative småaktiviteter til de min-

dre børn og barnlige sjæle. 

 

AUI bestyrelse afholder 11 møder 

i løbet af året, og aktivitetsudval-

gene er med til 4 bestyrelsesmø-

der hvert år.– Det gør, at aktivi-

tetsudvalgene har bedre tid og 



- har været med til statusoptæl-

ling i Bauhaus. 

- tager gerne en tjans i Bau-

haus, når der skal grilles pølser 

og langes fadøl/saft over di-

sken. 

- er stille og rolig af natur – 

men man er ikke i tvivl, så-

fremt noget er uretfærdigt. 

- har vist sig at være en fremra-

gende ordstyrer 

Vi vil gerne på AUI’s vegne sige 

dig stor tak for din store indsats i 

AUI gennem mange år, og vi hå-

ber naturligvis på, at du også i 

mange år vil bidrage med din 

ressource i AUI. Tillykke Ove!  

 
 
 
  

overskud til at engagere sig i det, 

de ”brænder for” – i stedet for at 

mødes med bestyrelsen 11 gange 

om året. Det betyder ikke, at vi 

ikke har interesse i aktivitetsud-

valgene - Vi er aldrig længere 

væk end en SMS eller en telefon-

samtale en snak i ABA, når vi 

mødes der. De kan se, når vi har 

haft møde og kan læse referat fra 

møderne, da de bliver lagt ind i 

Conventus, og der bliver sendt en 

mail, når vi har afholdt møde. 

Vi har et årshjul, som vi 

(Susanne) stadig fylder på, når 

der er en UPS´er – og nye tiltag. 

Vi har en stigning i medlemsan-

tallet: fra 491 til 507– det højeste 

antal i mange år. 

Iflg. DGI sydvest var vi nu den 6. 

største forening i Vejen Kommu-

ne i 2019. 

 

Nogle af de nye tiltag vi går og 

pusler med er: 

- Senior 60+ (vi har fået støtte til 

arrangement d. 29/3) 

- Bordtennis (vi har fået støtte til 

indkøb af noget udstyr) 

- Et outdoor udvalg, hvor både 

tennis og petanque kan høre un-

der, såfremt det bliver aktuelt 

igen. Ligesom mountainbike også 

kan komme ind under dette ud-

valg. 

- Frivillighedsfest 

• Og i år skal vi have liv i 

Andedammen 

• Det var hvad jeg valgte at 

berette om fortid, nutid og 

fremtid. 

 

Kassererens beretning – gen-

nemgang af regnskab: 

Regnskabet blev gennemgået og 

godkendt. 

Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag.  

 

Valg af: 

Formand: Elly Laursen 

– genvalgt. 

Næstformand: Susanne Pedersen 

– genvalgt. 

Kasserer: Gitte Schou Petersen 

– genvalgt. 

Suppleanter: 

Hanne Storm Nielsen – genvalgt.  

Finn Nielsen – genvalgt. 

Revisor: Arne Storm Sørensen 

– genvalgt. 

Revisorsuppleant: Ulla Føns 

– genvalgt. 

Udvalgsformænd – alle genvalgt. 

Ingen ændringer i nogen af 

udvalgene. 

 

Eventuelt: 

Tak for en hånd til AUI takker 

alle sponsorer, aktivitetsmedlem-

mer, ledere, hjælpetrænere, ud-

valgs- og bestyrelsesmedlemmer, 

ABA og alle andre samarbejds-

partnere i og udenfor Andst, som 

giver en hånd med. Vi glæder os 

til at fortsætte 2020 sammen med 

jer.  

 

Sidst men bestemt ikke mindst 

blev årets titler overrakt:  

Stort tillykke til jer - Se særkilt 

omtale af ovenstående i avisen: 

 

Årets leder i AUI 2019: 

Ove Føns 

Årets team pris i AUI 2019: 

U10 fodboldpiger 

Årets projekt: 

Andst Andedam 

 

Således opfattet Gitte Petersen og 

Susanne Pedersen 

Til AUI’s forsinkede generalfor-

samling var der indstillet flere 

emner til årets leder:  

Indstillingen lød:  

- er en højt værdsat frivillig leder 

i AUI. 

- går man aldrig forgæves til. 

- går ”all in” i de ting vedkom-

mende foretager sig. 

- er trofast og møder op uge efter 

uge klar til at give børn og voks-

ne udfordringer – også udendørs 

om sommeren. 

- sætter gerne nye aktiviteter i 

søen, og deltager også selv. 

- er et stort aktiv for udvalget og 

bidrager selv med egne børn i 

aktiviteterne. 

Årets leder i AUI 2019 blev Ove Føns 



Indstillingen lød: 

Det er ikke pga. at holdet har vun-

det en masse fodboldkampe, eller 

at holdet spiller flot fodbold, men 

det er ganske enkelt det meget 

fine sammenhold og gode kam-

meratskab, der er på holdet. I star-

ten af 2019 var vi fem spillere på 

holdet og måtte derfor have hjælp 

fra den yngre årgang, når vi skul-

le spille kampe, men det blev hur-

tigt et overstået kapitel i forbin-

delse med den udendørs træning 

på græsarealet ved siden af hal-

len, da antallet af spillere blev 

fordoblet. 

 

I det forgangne år har holdet bl.a. 

spillet 22 indefodboldkampe, en-

ten ved klubstævner eller i DBU 

Jyllands indefodboldturnering. De 

22 kampe har udmøntet sig i tre 

sejre, tre uafgjorte kampe og sek-

sten nederlag. Udendørs har hol-

det pudsigt nok også spillet 22 

kampe, tre ved et klubstævne og 

nitten i DBU Jyllands 5-mands 

turnering, og heraf er to kampe 

blevet vundet, mens resten er tabt.  

Sådanne resultater kunne nok slå 

mange hold ud, men Andstpiger-

ne må være gjort af et særligt 

stof, for de møder glade og friske 

op til hver eneste fodboldtræning, 

og det hører absolut til sjælden-

hederne, hvis der ikke er 100 % 

fremmøde. 

 

Pigerne går op i træningen med 

liv og sjæl, der er aldrig sure mi-

ner, og det er dejligt at se, hvor-

dan spillerne agerer i forbindelse 

med en kamp, hvor vi, inden før-

ste fløjt, ønsker modstanderholdet 

en god kamp, og efter sidste fløjt 

siger tak for kampen. 

Som træner får man jo en masse 

sjove bemærkninger, som f.eks. 

ved vores seneste udendørs kamp 

i Trelde i oktober 2019. En af 

AUI-spillerne havde en god skud-

chance foran mål, men hun præ-

sterede næsten at ramme hjørne-

flaget, hvorefter jeg ikke kunne 

nære mig for at sige: "Er du godt 

klar over, at det gælder om at 

ramme indenfor de tre stolper 

med net på?", hvortil spilleren 

svarer: ”Altså Kurt, nogen gange 

er du altså irriterende at høre på.” 

Tillykke alle U10 fodboldpiger 

og træner Kurt! 

Årets team i AUI 2019 blev U10 fodboldpiger 

Kurt, Babette, Alberte, Mille, Jane, Natascha, Ida, Sally og Caroline 

Udover diplom og hæder fik pigerne også en mulepose hver. 



Af Susanne Pedersen  

 

Som sidste punkt på AUI’s 

generalforsamling d. 18.6.20  

havde Morten Klyhn i sin rolle 

som formand for Andst lokalråd 

sagt ja til at præsentere og holde 

talen for Årets projekt samt indvie 

området ved at klippe det røde 

bånd over. 

Da vi pga. Covid19 forsamlings-

reglerne var udfordret i at samles 

for mange, havde vi bedt flere fra 

Event Andst om at hjælp med, at 

alle fik sprittet hænder ved færden 

ind og ud af hallen og ind og ud af 

Andedammen. Mange tak for jeres 

hjælp også til Per, Margit og Kari-

na som sørgede for noget at drikke 

til alle gæsterne. Her gengives 

Mortens tale.  

 

Årets projekt i AUI 

– Andst Andedam 

v/Morten Klyhn, 

Formand i Andst Lokalråd 

 

Det er en glæde, som lokalråds-

formand at få lov at præsentere 

”Årets Projekt i AUI” – eller må-

ske jeg hellere skulle sige ”Årets 

projekt i AUI, ABA og Andst sko-

le” – eller bare ”Årets projekt i 

Andst”, for der er ikke tvivl om at 

det er et projekt der kommer til at 

tilgodese alle her i Andst og om-

egn. Årets projekt er naturligvis 

Andedams projektet.  

Og nej hvor har jeg glædet mig til 

denne åbning, der som alt andet, er 

blevet udskudt pga. Covid 19. Men 

nu er vi der omsider. 

Her lå engang en tennisbane. Den 

blev flittigt brugt i starten har jeg 

hørt, men de sidste 10 år har den 

nærmest bare ligget øde hen og 

samlet støv og ukrudt. Det var der 

så en lille gruppe af ildsjæle der 

tænkte man måtte kunne gøre no-

get ved og samtidig genbruge plad-

Indvielsen af Andst Andedam 

sen, det eksisterende fundament og 

hegn og igen skabe liv til området. 

Efter en masse papirarbejde, skri-

ven frem og tilbage, byggetilladel-

ser, søgning af fonde, nabohørin-

ger for slet ikke at snakke om alt 

det praktiske arbejde der har været 

i at komme i mål med projektet, så 

er vi her omsider. Der er kastet 

langt over 500 timers frivilligt ar-

bejde i projektet, men nu er det 

klar. Til åbningen af vores fælles 

Andedam. Fedt. Hvor er det bare 

lækkert at få den ubrugte tennis-

bane lavet om til område med ude 

træning, afslapningsområde og 

multibane. Det er bare blevet super 

godt. 

 

Ideen bag Andedams projektet var 

at få forskønnet området som sam-

tidig kunne tilbyde flere aktiviteter 

til byens borgere. Skabe rum til 

samling af byens borgere. Det nye 

uderum skulle være for alle aldre, i 

alle livsstadier og skulle kunne til-

godese den individuelles trænings-

mæssige formåen. Og med mulig-

hed for samtidig både at have bold-

spil, et afslapnings-/hygge område 

og endeligt et område med mulig-

hed for fitness eller personlig træ-

ning – så tænker jeg faktisk at man 

har ramt meget godt plet. Og ud 

over det – så er det i hvert fald me-

get smukkere at se på end den 

gamle, forladte tennisbane. 

 

Selvom man nogle gange (med en 

lokalrådskasket på) måske kunne 

synes det går lidt hurtigt. Og man 

måske lige kunne tænke sig at så-

danne projekter blev lidt bedre for-

ankret i byen inden man gik i gang, 

så må jeg dog nok lige tage hatten 

af og sige... Nej, hvor er jeg bare 

stolt af at være i en by, hvor ild-

sjæle får tingene til at lykkes. Bru-

ger så meget af deres fritid og 

kommer i mål med så fint et pro-

jekt. 

 

Som sagt... mere en 500 frivillige 

timer, et budget på op mod en mil-

lion og masser af papirarbejde og 

det praktiske arbejde, så er vi så 

omsider her i dag. 

 

Som formand for lokalråd, som far 

til 4 børn i ABC og endeligt bare 

som borger her i Andst, så kan jeg 

kun sige tak til hele projektgrup-



pen bag dette projekt. Jeg håber 

hele byen vil tage rigtigt godt 

imod dette ny aktivitetsområde 

og være med til at passe godt på 

det ... og hinanden... og tage hen-

syn til alle naboer... så skal det 

nok blive en succes for alle. 

Kæmpe tak til jer, der har brugt 

mange timer på, at Andedammen 

nu er en realitet. Og med det sagt 

– så vil jeg gerne se projektgrup-

pen bag dette fantastiske projekt 

her hos mig.  

Med disse ord så tænker jeg vi 

skal gå ud og officielt få klippet 

båndet til Andedammen, så vi 

kan få området taget i brug. 
Tak til Elly, Gitte, Jan, Tage, Arne, Kenneth, Jakob og ikke mindst Susanne. 

Af Kurt B Frederiksen  

Så blev "Andedammen" åbnet, og 

det skete med maner efter de fore-

skrevne coronaregler med højst ti 

personer på de mange spændende 

redskaber, som forhåbentlig vil 

blive brugt flittigt af ældre og yng-

re indbyggere i Andst.  

Ikke for ingenting siger et gammelt 

mundheld, at bolden er menneskets 

bedste legeredskab og det varede 

da heller ikke længe, før en bold 

blev fremskaffet, og så var der var 

fuld knald på en kamp på miniba-

nens kunstgræs med piger og dren-

ge, store som små, i sportstøj og 

dagligdags tøj, i sportssko, sanda-

ler eller klip klappere. Fuld knald på kunstgræsset  



 
 
 
  

 

Avisen uge 26 var den sidste, der blev trykt hos Sten-
derup. Mange års godt samarbejde er dermed slut. 
 

Det har været et samarbejde, hvor alt har været 
ukompliceret og med stor hjælpsomhed. 
God vind fremover! 

 

Andst Borgerforening afholder ordinær generalforsamling 
Invitation til generalforsamling 

Dato: 19 august 2020  

Sted: Forsamlingshuset 

Tid: Kl. 19 

 
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 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 suppleanter, så er du interesseret i dette, er det 

en mulighed. 



 

 

  

 

 

Noget om kraft 
Mel: Jeg plukker fløjlsgræs. 

 
 

Med store undrende øjne går jeg, 

hvor anemonerne lyser hvidt. 

Og midt i forårets lysvæld står jeg 

og ser mod himlen og spørger blidt: 

Hvem opfandt lærken og nattergalen? 

Hvem satte knopper på birk og bøg? 

Og hvem bestemte, at netop svalen 

sku være svale og gøgen gøg? 

 

Hvad er det dog for en slags reflekser 

der kalder pindsvin og tudse frem? 

Og hvem er det, der går rundt og hekser 

i Hornbæk, Tarm og Jerusalem? 

Thi alle steder er samme under 

og samme kraft, som gør sjælen stum. 

Og alle vegne går folk og grunder 

på livets dybe mysterium. 

 

Men ingen svarer fra skjulte egne 

og gir os grundig og god besked, 

så jeg må svare på andres vegne 

og formulere, hvad ingen ved: 

Jeg tror, der ligger et barn dybt inde 

i alle levende ting, der gror, 

et barn, der er som en fuglevinge, 

en lille gud, der er evigt stor. 

 

Jeg tror, han danser i altings hjærte. 

Jeg tror, han hviler i altings vækst. 

Og alle underes under er det 

at han er ordløs og altings tekst. 

Han er i spurvenes sang i hækken, 

i solsortfløjt og i hundeglam. 

Og hvis du lytter til tudsens kvækken 

og lammets brægen, så er det ham 

 

Han er i regn og hvor støv må tørste. 

i sandets rislen. I træets saft. 

I alt det mindste. I alt det største: 

Den mindste enhed. Den største kraft. 

Hør, blæsten synger din sang veninde! 

Se, træet blomstrer på barnets bud! 

Jeg tror, der lever et barn dybt inde, 

en kraft, som aldrig kan ddrives ud. 

 
 

Halfdan Rasmussen 

 

Hvis man puster en ballon op, 
sådan at den hvert sekund for-
dobler sit rumfang, og det ta-
ger 14 sekunder at puste den 
op i fuld størrelse, hvor lang tid 
vil det da tage at puste ballo-
nen op til halv størrelse? 

...bemærkninger. 
 

Fra dronning Mar-
grethes nytårstale 
1986. Dronningen 
vendte sig her mod 
folks omtale af frem-
medarbejdere og 
flygtninge. Hendes 
udtalelse lød i sam-
menhæng: ”Så kom-
mer vi med vores dan-
ske humor og små 
dumsmarte bemærk-
ninger, så møder vi 
dem med kølighed, og 
så er der ikke langt til 
chikane og grovere 
metoder - det kan vi 
ikke være bekendt”. 

Bevingede  
ORD 

 

DUMSMARTE... 



 

 

 

 

 

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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01/7 - 2020 kl. 14.00 og 
02/7 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
05/7 - 2020 kl. 10.00 
Gudstjeneste - 
4.s.e.trinitatis 

 

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 


