
 

 

Lørdag, d. 29. august kl. 
10.00 holdes der konfirma-
tion i Andst Kirke. 
 
De 12 konfirmander er: 
 

Maya Mølby Olesen,  
 

Lukas Damkjær,  
 

Mads Gadeberg Birk,  
 

Jakob Laursen,  
 

Olivor Mølbæk Mortensen,  
 

Ida Marie Nissen,  
 

Josefine Skov Jacobsen,  
 

Oliver Slabowski Ditlevsen,  
 

Ane Lind Schjøtz,  
 

Mathilde Vestergaard,  
 

Kathrine Dalmark,  
 

Marie Dalmark   
 
 

 

Andst Avisen 
ønsker alle 
en god dag! 

Konfirmation i 
Andst Kirke. 

 
Andst Ungdoms
- og Idrætsfor-

ening ønsker al-
le konfirmander 

tillykke med 
konfirmationen. 



Selv Skodborgs 
træner klappede. 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 13-pigerne på Andst "United" 
fik en god start på liga 2-turne-
ringen, da de på hjemmebane 
vandt 3-1 over Skodborg i en me-
get jævnbyrdig kamp. Her var 
målpigen, Ann Sofie, i anden 
halveg en medvirkende årsag med 
et par fremragende redninger, 
som selv Skodborgs træner roste i 
høje toner. Det oplever man ikke 
hver dag.  
AUI kom foran 1-0 i første halv-
leg efter et meget flot angreb, 
hvor ikke mindre end fem spillere 
smukt kombinerede sig igennem 
gæsternes forsvar med første-
gangsafleveringer, så Laura Kir-
stine kunne score sit første mål i 
den grønne Andsttrøje efter skif-
tet fra Lunderskov. Kort efter ud-
lignede gæsterne, men et fint op-
læg fra Sofie til Malene gav en 
pauseføring på 2-1. Trods det var-
me vejr blev der kæmpet om hver 
en bold, og begge hold gik efter 
sejren. Og den fik AUI, da Falk 
med et køligt overblik omsatte en 
stikning fra Laura Kirstine i mål. 
Stor ros til de to backs, Mia Maja 
og Linnea, som begge ryddede 
pænt op med mange gode afleve-
ringer frem af banen, hvor midt- 
banespillerne Lærke og Malene/
Katrine på skift udførte et stort 
løbearbejde.  

Godt at dommeren indlagde et par 
minutters vandpause midt i begge 
halvlege. 
 

En tre dage før turneringskampen 
nåede "United" lige en trænings-
kamp mod Askov, som vandt 4-3. 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 
U 13-pigerne fra Andst "City" fik 
ikke points på kontoen i efterårets 
første hjemmekamp mod et hold 
fra Grindsted/Hejnsvig, som 
vandt kampen med 2-0 på et mål i 
hver halvleg. Kampen var i høj 
grad præget af to meget dygtige 
målpiger, hvor Mathilde Vester-
gaard havde adskillige fremragen-
de redninger, mens modparten i 
den anden ende af banen havde 

sin store styrke i hendes indgreb i 
feltet.  
Flere gange lykkedes det Andst-
spillerne at komme igennem 
midtjydernes forsvar, men den 
sidste aflevering til en medspiller 
blev ofte snuppet af den vakse 
målpige.  
Der var gode tilbud til Line, Sofie 
og de hårdt arbejdende Laura Kir-
stine og Malou, men som nævnt 
ingen mål.  
I den bagerste kæde var Ann So-
fie og Silje meget  sikre i deres 

indgreb, og selv om kon-
ditionen ikke helt har ramt 
niveauet fra junikampene, 
var det dejligt at se, at de 
grønblusede havde et klart 
overtag i de sidste 30 mi-
nutter i den kraftige var-
me, godt støttet af de man-
ge fremmødte klubkam-
merater, forældre og bed-
steforældre.  
 

Der bliver nu en kamppau-
se, mens 6. klasse er på 
lejrskole på Bornholm, 
men fra uge 36 går det løs 
igen.  
Også en tak til kampleder 
Tommy Ditlevsen for en 
kompetent indsats med 
indlagte vandpauser.  

Falk med to og Malene med et mål 
scorede for U 13-pigerne, der nu 
får en kamppause, da 6. klasse fra 
Andst skole er på Bornholm i hele 
uge 35 

I U 13-rækken skal hjørnesparket tages helt ude fra flaget, og det giver 
lidt udfordringer som det ses på billedet, hvor Katrine og Lærke forsøger 
en kort variation mens Sofie (99) og Louise (29) lurer på et indlæg. 

To målpiger med høj klasse 



 

 

  

 

Bilerne fik vinger. 
 
Bilerne fik vinger 
og fuglene  
    fik hjul. 
Cyklerne fik ben 
på og løb  
  og leged skjul. 
Børnene  
    blev store. 
Forældrene 
    blev små. 
Og storken 
  gik på Strøget 
med gummistøv-
ler på. 
 
Halfdan Rasmussen 

 

”Hvor mange blyanter er der 
i dit penalhus, Erik?” spurg-
te Ole sin sidemand. ”Hvis 
jeg giver dig en af mine, har 
vi lige mange, men giver du 
mig 2 af dine, så har jeg tre 
gange så mange som du”. 
Hvor mange havde de hver? 

FLINKESKOLE: Opdragelse med det formål, at perso-
nen tilpasser sig omgivelsernes ønsker. 
Dannet af Ole Michelsen i en kronik i 1983. Især om den 
opdragelse, som piger udsættes for, og som resulterer i, at 
piger er beskedne og artige og i langt mindre grad end 
drenge udmærker sig, får lederstillinger osv. 

Bevingede ORD 

 

Solen går amok 
Vi har fået  
     varme nok 
og går uden sok 



  

frit kan få lejlig-
hed til at købe de 
mange lopper, vi 
har på lager. 
Klubben er glad 
for støtten. 

 
Af Hans Jørgen Knudsen. 

Desværre ser vi os nødsaget til at 
aflyse loppemarkedet d. 5/9 p.g.a. 
den nye udvikling i Corona smitteri-
siko. Klubben har arbejdet på at ska-
be de bedst mulige forhold for at 
undgå smitterisiko, men det har des-
værre ikke været muligt at skabe 
forhold, der gør det rimeligt at af-
holde markedet. Vi håber nu, at næ-
ste loppemarked d. 7/11 kan afhol-
des. I mellemtiden arbejder klub-
bens medlemmer på at finde nye 
veje, så vore mange kunder risiko- 

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. 

 

 
 
 
 

 
26/8 - 2020 kl. 14.00 og 
27/8 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

29/8 - 2020 kl. 10.00 
Konfirmation 
 
30/8 - 2020 kl. 10.00 
Gudstjeneste - 
12.s.e.trinitatis 
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