
 

Af Anita Thye. 
 
Glæd jer til tirsdag, den 8. sep-
tember, hvor Andst Læsekreds på-
begynder en ny sæson. På grund af 
Coronaen og tilhørende restriktio-
ner kan vi ikke samles i konfir-
mandstuen, hvis vi mere 15 deltage-
re.  
Tirsdag den 8. september 2020 er 
Læsekredsen flyttet til Andst 
Forsamlingshus. Tidspunktet er 
stadig kl. 14-16. 
Alle er hjertelig velkomne i læse-
kredsen, såvel nye som gammel-

kendte” deltagere.  

Jeg har valgt den 

første roman, 

”Johns saga” af  

Torben Munks-

gaard. 

»Johns saga« er en rørende og 

sørgmunter roman om kunsten at 

blive et gammelt menneske. En hu-

moristisk fortælling om alderdom-

mens genvordigheder. John er 75 år, 

han er træt af den fremherskende 

ungdomskultur, ligesom han heller 

ikke ved, hvad han skal stille op 

med sig selv i de moderne tider. 

Det kræver ikke særlige forudsæt-
ninger for at deltage i læsekredsen, 
blot skal man have lyst til at læse. 
Vi læser en roman til hver gang, vi 
mødes den anden tirsdag i hver må-
ned.  I fællesskab drøfter vi den 
pågældende roman. Forskellige op-
fattelser af det læste fører tit til 
mange spændende samtaler og dis-
kussioner. Menighedsrådet er vært 
for kaffe og kage, vi hygger os, ny-
der hinandens selskab og ler ofte 
sammen og drøfter verdenssituatio-
nen.  
Den 8. september er alle velkom-
ne til at komme med forslag til ef-
terårets romaner. 

Nyt MENIGHEDSRÅD 

- vil du være med til at bestemme? 
 

Der indkaldes hermed til… 

VALGFORSAMLING 
15. september kl. 19.00 

i Forsamlingshuset. 
 

Her kan du… 
• Møde alle kandidaterne 
• Være med til en debat om kirkens arbejde 
• Deltage i den hemmelige afstemning 
 
Og der vil selvfølgelig være kaffe med Ellys bol-
ler og chokoladekage. 

 

Velkommen 
MENIGHEDSRÅDET 

NB! NB! NB! 
 

Som tidligere meddelt er 
årets udflugt aflyst på 
grund af coronasituatio-
nen. 
Vi opfordrede til at holde 
fast på datoen, da der ville 
komme et andet arrange-
ment. 
Der kommer et andet ar-
rangement, MEN DATO-
EN ER ÆNDRET! 
 

SANG og GLÆDE 
9. sep. kl. 14.00 

i kirken. 
 

Elna Jørgensen og Marie 
Ulsdal fra Vejen kommer 
og tager os med på en lille 
rejse i sangens verden. 
 

Kaffe og kagetapas fra 
”Kageriet”. 
 

NB! Tilmelding til Anita 
Thye: 23 42 90 74. 
 

MENIGHEDSRÅDET. 

Velkommen til endnu en sæson med Andst Læsekreds. 



Hans stamværtshuse forsvinder et 
efter et som boblerne på en kop 
sort kaffe, hans kone dør, og hans 
børn hundser med ham. Det er 
ikke let overhovedet at være John.  

 

Andre romaner, som jeg forestiller 

mig, at vi kunne læse. Det drøfter 

vi, når vi ses den 8. september. 

På gensyn den 8. septem-
ber kl. 14 i Andst Forsam-
lingshus. 
 

På menighedsrådet vegne  

Anita Thye 

 

 

Af Helene Kjær Klyhn. 

Borgerforeningen afholdt ons-

dag, d. 19. august deres årlige 

generalforsamling i Forsam-

lingshuset.  

Generalforsamlingen var oprin-

deligt planlagt i foråret, men 

måtte som så meget andet afly-

ses og udskydes til senere.  

Ca. 20 personer mødte op til 

generalforsamlingen, som blev 

dirigeret af Bent Jørgensen som 

ordstyrer.  

 

Formanden aflagde sin beret-

ning for 2019, og det er ikke så 

lidt, der er sket i den lille for-

ening på et år. Bl.a. kan nævnes, 

at affaldsdagen blev en kæmpe 

succes med et fremmøde som 

aldrig før. Sankthans blev fejret 

med stor opbakning fra byen, 

og ikke mindst har anlægget og 

lyngbakkerne fået en kærlig 

hånd, hvor der i Corona-

perioden blev lagt store kræfter 

i oprydningsarbejdet her.  

 

Af nye tiltag kan fremhæves et 

samarbejde med Vejen kommu-

ne om forbedring af sporet over 

Gamst Søenge, og måske vil vi 

en dag kunne finde en shelter-

plads et sted i byen.  

 

Der var valg af nye medlemmer 

til bestyrelsen, da Henrik Holm 

og Jens Erik Mulvad ønskede at 

gå af. Samtidig blev der vedta-

get en vedtægtsændring, så be-

styrelsen går fra 5 til 7 medlem-

mer + 2 suppleanter. 

 

På billedet ses den nye bestyrel-

se, som består af 7 medlemmer. 

De 2 suppleanter (Jonas Høgh 

og Peter Johansen) kunne ikke 

deltage i aftenens møde og er 

derfor desværre ikke med på 

billedet.  

Tak for et godt møde og rigtig 

hjertelig velkommen til de nye 

medlemmer! 

Datoer for efterårets læse-
kredse: 8. september, 6. ok-
tober, 3. november og juleaf-
slutning den 12. december. 

Fra venstre: Kim Esbye Blomberg, Tommy Ditlevsen, Linda Ravn-

holdt Markussen, Michael Mixen Krogh, Simon Toft Jensen, Birgitte 

Havelund, Helene Kjær Klyhn. 

Generalforsamling i Borgerforeningen  



 



U 10 pigerne havde 

ikke held i sprøjten 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Nogle af pigerne i 3. klasse har 

fået lyst til fodbold igen, og det 

betyder, at Andst nu også har et 

hold i U 10-rækken.  

Første stævne var på hjemmebane 

mod Seest, og det blev en fin pre-

miere i overværelse af rigtig man-

ge forældre. Dejligt med så for-

nem en opbakning.  

Desværre fik de mange tilskuere 

ingen Andst-scoringer at se, men 

det var så tæt på, som det overho-

vedet kunne komme, idet både 

Signe og Marie havde skud på 

stolperne. Andre skud endte lige 

ved siden af modstandermålet, 

men så uheldige var Seest-

pigerne ikke, for kampen sluttede 

0-3. 

Efter en kort pause var næste 

modstander fra Bramdrupdam, og 

de første 3/4 af kampen kunne 

forsvaret godt anført af Alberthe 

holde scoringen nede på et enkelt 

mål. Mod slutningen af kampen 

gik gassen en smule af ballonen, 

og det udnyttede gæsterne til at 

score tre mål mere. 

 

De øvrige spillere på holdet, Va-

nessa, Frederikke, Natascha og 

Flora kan lige som de andre hold-

kammerater god lide at træne i " 

Andedammen", men nu hvor vej-

ret bliver lidt køligere, skal vi nok 

spille lidt mere på 5-mands ba-

nen. 

 

 

 

 

8-mands fodbold en 

stor succes 

Af Kurt B. Frederiksen. 

U 11-pigerne i 

Andst skulle i 

juni vælge, om 

holdet ville 

fortsætte med 5

-mands fod-

bold eller gå 

over til 8-

mands fodbold, 

som er 

"normalt" for 

årgangen. I 5-

mands fodbold 

i region 3 ville 

de to nærmeste 

klubber være 

Skanderborg 

og Århus, 

mens turnerin-

gen i region 4 

bød på kampe 

på Fanø og i 

Tønder. Så val-

get var let: 8-

mands kampe i 

trekantområdet.  

Det første fandt sted i Bredballe, 

hvor modstanderen var fra Nr. 

Bjært. Det var en fornøjelse at se, 

hvordan spillerne fandt sig til ret-

te på den store bane, selv om det 

var første gang, de prøvede det. 

Jubelen var stor, da Caroline sco-

rede sit første mål nogensinde på 

en fin aflevering fra India. Godt 

anført af en stærkt spillende anfø-

rer i Sally blev der vist bedre  

sammenspil end i 5-mands fod-

bold, og det blev til et par gode 

chancer uden mål. Den kunst 

kunne Koldingholdet, og efter 2-1 

ved pausen vandt de 3-1. 

 

Næste kamp var mod Gaurslund, 

og det var igen en jævnbyrdig 

kamp og 0-0 i første halvleg. 

Et par uheldige hjørnespark gav 

Gaurslund nogle chancer, og en 

af dem endte i målet. Godt anført 

at Natascha, Jane, Mille og Alber-

te pressede Andst på for udlig-

ning, og Mia var meget tæt på at 

score et par gange, ligesom Caro-

lines forsøg lige snittede ydersi-

den af stolpen.  

I de sidste minutter kunne man 

godt se, at den store bane kræve-

de mere af spillerne, og det ud-

nyttede Gaurslund til at score tre 

mål trods fint målmandsspil af 

Babette.  

Tak til Mia og Vanessa for hjæl-

pen, da holdet desværre havde 

modtaget et par afbud. 

Her ses U 11-holdet i deres flotte nye spilledrag-

ter fra SG Seest Gulvteknik.  



En rigtig "herrekamp" 
på Andst Stadion. 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
U 12-drengene i Andst har fået en 
god start på efterårsturneringen. 
Først spillede holdet uafgjort 1-1 

på udebane mod Brørup, der hav-
de en målmand, der lige præcis 
den dag spillede sit livs kamp, et 

levende plankeværk kan man næ-
sten sige.  
Målscorer Gregers. 

 
Dernæst fulgte en rigtig "herre-
kamp" på hjemmebane mod Jels, 

hvor de to hold gav hinanden en 
forrygende kamp med meget høj 
intensitet og mange chancer i 

begge ender af banen.  
På tre mål af Gregers og et enkelt 
af Daniel vandt Andst med 4-2, 
men det er fantastisk at se,  hvor-

dan de yngre spillere fra årgang 
2010 vokser med opgaven og vir-
kelig går til sagen til de mange 

fremmødte forældres store jubel. 
Flot, flot kamp af begge hold. 
 

U 10-drengen fra AUI har også 
været i ilden, og det skete på 
hjemmebane, hvor Holsted blev 

slået med 3-1.  
I den anden kamp mod Føvling/
Stenderup var godt målmandspil 

og lidt held i sprøjten medvirken-
de årsag til, at Andst vandt 2-1. 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 13-pigerne fra Andst "United" 
var kommet på en svær opgave på 
udebane mod Dalby, som i juni 

slog os 4-0 i DBU 2020-cuppen. 
Hjemmeholdet kom da også foran 
1-0, men kort efter udlignede Ma-

lene på et flot langskud.  
Dalby kom på 2-1, men en for-
nem frispilning fra Katrine gav 

Sofie frit  løb mod mål, og så stod 
der 2-2. 

 I 2. halvleg fortsatte det 

gode spil fra begge sider, 
men hjemmeholdets an-
gribere er "giftige" og 

øgede til 4-2 i en perio-
de, hvor Ann Sofie igen 
viste sine målmandsev-

ner.  
I den indlagte vandpause 
valgte Andst at ændre 

formationen, så Mia Ma-
ja, Louise og Linnea på 
skift tog sig af forsvaret, 

mens vi samtidig kunne spille 
med to angribere foran den meget 

løbestærke midtbane med Lærke i 
spidsen. Og det gav pote med Ka-
trine i oplæggerens rolle, første til 

Falk, og derpå til Malene. 4-4 og 
så var det meget tæt på, at de 
grønne var løbet med sejren, da 

Laura Kirstine bare 45 sekunder 
før tid sende et skud få centimeter 
over træværket. Flot kamp og stor 

ros til hele holdet, som klarede 
omstillingen med bravour. 

Flittige Andstforsvarere holder øje med næste Jels-indlæg 

Til sidst et lille hjerte-
suk. Er der ikke en for-

ælder m/k, der kunne 
have lyst til at starte et 

hold op for de yngre 
drenge i Andst. Forle-

den kom der en dreng 
på 2 år, som var klar til 

fodbold, men det var 
nok lige tidligt nok. 

Børnehaveklassen vil 
være et godt sted at 

starte med fodbold. 

Liga 2-pigerne kom flot igen 

På det første billede scorer So-
fie til 2-2, mens spillerne på 
det andet billede lytter koncen-
treret til formationsændringen. 



 

Fra Verdens bedste Nyheder. 

 

En lufttæt sæk til majs gør 
det nu muligt for småbøn-
der i flere lande at forhin-
dre madspild og få mere 
gavn af deres hårde arbej-
de i marken.  
På verdensplan går cirka en tred-
jedel af al mad til spilde, før den 
kan blive spist. Mange har nok en 
idé om, at det mest er 
noget, der mest sker i 
rige lande, hvor folk 
sidder og mæsker sig, 
og ikke kan spise op. 
Men et studie fra FN’s 
Fødevareorganisation 
(FAO) viser, at 
madspild også er et 
problem i fattige lande. 
Spildet sker bare af helt 
forskellige grunde. 
I Europa og Nordame-
rika sker der både et 
stort spild i produktio-
nen og ude hos forbru-
gerne, når folk smider 
overskudsmad ud. I 
udviklingslandene går der meget 
lidt mad til spilde, når det først er 
nået frem til folks køkkener, men 
også i disse lande sker der et stort 
tab af fødevarer under produktio-
nen. 
Samlet set spildes der lige så me-
get eller endda mere mad i Asien 
og Afrika, end der gør i Europa 
og USA, når man ser på tabet i 
produktion, opbevaring og trans-
port, viser tal fra FAO. Hver an-
den frugt eller grøntsag, der dyr-
kes i Afrika, går til 
spilde. Og det er 
næsten præcis sam-
me andel som i 
Nord- og Sydameri-
ka. 
 
Ekstremt simpel 
løsning 
Men der skal ofte 
ikke meget til for at 
løse problemet. Det 
viser resultater fra 

Tanzania, hvor meget enkle mid-
ler gjort livet bedre for en række 
småbønder, der ofte har svingen-
de høst. Samtidig med, at høstud-
byttet svinger, får bønderne ofte 
ikke nok ud af det, de rent faktisk 
producerer. I Tanzania går op til 
40 procent af høsten tabt, fordi 
bønderne ikke kan opbevare den 
ordentligt. 
I et samarbejde med World Food 
Programme (WFP) har grupper af 

bønder i Kigoma-regionen fået 
træning i at mindske spildet og 
adgang til at købe flere tusind 
presenninger og sække, der kan 
lukkes lufttæt, så hverken mug 
eller skadedyr kan ødelægge hø-
sten. 
 
”Før træningen dyrkede vi altid 
jorden på den måde, vi kendte, og 
som vi plejede. At miste en stor 
del af udbyttet var bare noget, der 
skete. Men nu har vi bedre kon-

trol og kan få gavn af hele hø-
sten,” siger landmanden Amoni 
Mtenzi, som deltager i projektet. 
 
Bønderne bruger presenningerne 
som underlag, når de forarbejder 
majsen, så den ikke kommer i 
kontakt med jorden. Når majsen 
derefter opbevares i de lufttætte 
sække, holder den sig meget læn-
gere, og det mindsker i sig selv 
madspildet. Samtidig får farmer-

ne mulighed 
for at vente 
med at sælge 
deres høst, til 
priserne er 
gode. Bare 
ved at vente 
en eller to 
måneder kan 
de få dobbelt 
så mange 
penge for den 
samme vare. 
Selvom sim-
ple midler 
som sække 
og presennin-
ger ikke løser 
alle proble-

mer med et snuptag, har de allige-
vel et stort potentiale til at mind-
ske sult i verden.  
 
Projektet i Tanzania er bare ét af 
de steder, hvor den slags prakti-
ske løsninger er begyndt at gøre 
en fordel i de senere år.  
Den slags samarbejder er ifølge 
WFP en af nøglerne til at nå ud til 
millioner af små landbrugere og 
få mere mad til at gøre gavn, i 
stedet for at gå til spilde. 



 

 

  

 

Et par citater for 
os, der er lidt min-
dre unge: 
 
”Alder er som at be-
stige et bjerg. Man 
bliver nok lidt forpu-
stet, men får en 
langt bedre udsigt.” 

Ingrid Bergman. 
 

”Med alderen af-
dæmpes følelserne 
ofte så stærkt, at 
man ender som et 
ganske nobelt men-
neske!” 

Frithiof Brandt. 

 

Jens stod og talte sammen 
med sin bror, Anders. 
 

Pludselig sagde Jens: 
”Der kommer min brorsøn”. 
 

Anders svarede: 
”Ja, det er rigtigt, men han 
er nu ikke min brorsøn”. 
 
Hvem var det, der kom? 

FLOWERPOWER: (engelsk = blomstermagt). 
Det at udvirke magt ved kærlighed og gøre oprør med blomster, naturhen-
givelse. 
Bevægelse, der stammede fra San Francisco og kom til England i 1967 og 
spillede en stor rolle i 1960’ernes Danmark. Blomsterbørnene, som de kald-
tes, var klædt i farveglade, psykedeliske klæder og bar blomster. Til bevæ-
gelsen hørte sloganet: Make love - not war (dyrk kærlighed, ikke krig). 
 

Kærlighed, naturhengivelse og harmoni var også knyttet sammen med be-
vidsthedsudvidende stoffer og moderne rytmisk musik. 

Bevingede ORD 
 

 

 

Skolen er i gang. 
Der kan synges fæl-
lessang, 
så der bliver klang. 



 

 

 

 

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. 

 

 
 
 
 

 
2/9 - 2020 kl. 14.00 og 
3/9 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

2/9 - 2020 kl. 19.00 
Konfirmandindskrivning  
i kirken 
 
6/9 - 2020 kl. 10.30 
Gudstjeneste - 
13.s.e.trinitatis 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

 

Kickstart vintersæsonen 

med  

badmintontræning i Andst 
 

Opstart d. 7.9.20 kl. 16.30-18.30  
i Fællesskabets tegn. 

 

KOM OG PRØV GRATIS! 
 

Målgruppe: fra 4 år til 19 år.  
De yngste under 7 år får fri kl. 17.30. 

 
 

Alle os i badmintontræner-
teamet ser frem til at se 
DIG.  
 
Spørgsmål?  
Kontakt:  
Susanne Pedersen,  
23110324,  
sus-ped@mail.dk 
 

Holder hver onsdag kl. 14.45 - 15.15 
på hjørnet af Markdannersvej og Vestergyden 

Har du bestemte ønsker vedrørende titler eller emner,  
kontakt da Vejen Bibliotek på tlf. 79 96 52 50 eller  

vejbib@vejenkom.dk 

mailto:sus-ped@mail.dk

