
 

 

Tusind tak til både Bo Plan og Si-
mon Toft Jensen! 
 

Borgerforeningen 
 
 

 

 
På lørdag, d. 19. september, er 
der landsdækkende affaldsind-
samling, og det bakker vi na-
turligvis også op om i Andst, så 
vi fortsat kan holde vores skøn-
ne 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.  
 
Vi håber at se mange Andst-
borgere til et par hyggelige ti-
mer. 
 
Med venlig hilsen 
Borgerforeningen 

Nyt MENIGHEDSRÅD 

- vil du være med til at bestemme? 
 

Der indkaldes hermed til… 

VALGFORSAMLING 
Det er nu - tirsd. 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 

Simon Toft Jensen har været så heldig at vinde et shelter i 
en konkurrence i forbindelse med Bo Plans 25 års jubilæum. 
Simon overrækker her præmien til formanden for Andst 
Borgerforening, Tommy Ditlevsen, da han har været så ge-
nerøs at give præmien videre til byen.  
Det er vi selvfølgelig RIGTIG glade for i Borgerforeningen, 
for et shelter har længe været på ønskelisten. Faktisk har vi 
haft i tankerne, at vi gerne ville have mere end ét shelter, så 
det giver mulighed for grupper eller familier at samles og 
overnatte i det fri i Andst's skønne natur.  
 
Måske sidder DU med en god idé til den helt rigtige place-
ring af dette/disse sheltere? Og måske er der også nogen her 
i byen, som kunne tænke sig at være med til at få etableret 
sådan et shelterområde.  
 
Hvis du sidder med en god idé til placering og etablering af 
et shelterområde, hører vi gerne fra dig.  

Du kan sende en mail med dine forslag til: helene@klyhn.dk  
Vi håber meget på, at der inden næste sommer kan overnat-
tes i det flotte shelter, sponseret af Bo Plan. 

mailto:helene@klyhn.dk


 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Efter sidste uges "bøllebank" var 
det en fornøjelse at se U 11-
pigerne fra AUI rejse sig igen ved 
det tredje og sidste indledende 
JBU-stævne inden ombrydnin-
gen.  
På KB’s baner i Kolding startede 
det lidt uheldigt mod det meget 
stærke Bredballe-hold, der score-
de efter små tre minutter, og kort 
efter blev det 2-0.  
Andst kom nu mere med i spillet, 
men angriberne kunne ikke løbe 
fra de hurtige modstandere, så i 
stedet for reducering blev det 4-0 
inden pausen.  
Lige i starten af 2. halvleg kom 
der en kraftig regnskylle, men det 
rørte ikke de seje AUI-piger, og 
der blev virkelig gået til den i de 
sidste 15 minutter af kampen med 
godt forsvarsspil med Sally som 
"indpisker", og det lykkedes at 
holde Bredballe fra at score yder-
ligere mål. 
 
Efter en pause på 45 minutter var 
vi klar til kampen mod Nr. Bjært, 
og det blev en dejlig jævnbyrdig 
kamp med masser af spil i begge 
ender af banen.  
Nr. Bjært holdt hele tiden tre for-
svarere tilbage foran deres eget 
mål, men alligevel lykkedes det 
både Mia og Caroline at komme 
på skudhold, så vi var tæt på at 
udligne Nr.Bjærts føringsmål fra 
1. halvleg. Men det, vi ikke kunne 
selv, kunne Nr. Bjært, som var så 

uheldige at sende en tilbagelæg-
ning til målpigen i eget net, så 
kampen sluttede 1-1, ikke mindst 
fordi Sally fik stor hjælp af India. 
 
U 11-pigerne har desværre været 
ramt af flere afbud til deres kam- 
 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 
U 13-pigerne fra Andst "City" havde 

fået sigtekornet rigtigt indstillet i hjem-

mekampen mod Brørup, som blev slået 

med 7-1 efter en pauseføring på 2-0. En 

fin frispilning fra Louise til Lærke gav 

AUI føringen på 1-0, og kort efter op-

fangede Laura Kirstine et dårligt ud-

spark fra keeperen og scorede til 2-0.  

 

I 2.halvleg overtog Andstpigerne mere 

og mere af spillet i kraft af en god kon-

dition, og det blev 3-0, da Lærke score-

de, denne gang på forarbejde af Vester-

gaard, som kort efter kombinerede sig 

smukt gennem forsvaret sammen med 

Malene, der endte med at spille Silje fri, 

og så stod det 4-0.  

Brørup reducerede til 4-1, men Lærke, 

Malene og Laura Kirstine svarede hur-

tigt igen med tre hurtige mål.  

 

En "historisk" kamp med et hat-trick af 

Lærke og Siljes første mål, ligesom Na-

dia og Linnea var påpasselige i forsva-

ret. Eneste skår i glæden var de mange 

sygdomsafbud fra de sædvanlige "City"-

spillere, men så er det jo godt, at DBU 

Jyllands-turneringsreglement tillader 

gengangere fra et andet hold, og hellere 

det end afbud.  

Men der har været pres på, så det er 

godt, at de sidste fire uger af efterårstur-

neringen for "City" kun byder på én 

kamp pr uge. 

pe, så vi vejrede lige stemningen på 
holdet omkring 5-mands eller 8-
mands fodbold. En enkelt foretrak 
5- mands, mens de øvrige ni stemte 
for 8-mands-fodbold, så det fort-
sætter vi med ifølge planen den 
19/9, 26/9 og 4/10. 
 



 



 

 

 

Efter en kort pause med lidt sødt 

til blodsukkeret var vi klar til at 

møde hold 2 fra Juelsminde.  

Andstspillerne skiftes til at passe 

målet i hver sin halvleg, og det 

giver ind i mellem nogle lette mål 

til modstanderen. Men pyt med 

det, bare vi også får scoret, og det  

 

 

 

skete to gange, og i begge tilfælde 

var det Vanessa, der scorede. Det 

første efter klumpspil, og det an-

det på et flot langskud. Puljerne 

bliver nu ombrudt, og så har vi tre 

stævner, sandsynligvis den 20/9, 

27/9 og 4/10. 

 

 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Det var en flok morgenfriske 

fodboldpiger fra U 10-holdet i 

AUI, der mødte op på Andst 

Stadion tidligt søndag morgen 

for at køre til det tredje indle-

dende JBU-stævne, denne gang 

i Juelsminde.  

Andsts første kamp var mod 

deres hold 1, som bl.a. havde 

nogle meget vakse angribere, 

der kendte vejen til målet, og 

det blev til tre mål i begge halv-

lege trods ihærdigt forsvarsspil 

af Frederikke og Natascha.  

I den anden ende af 

banen havde Juels-

minde en meget dyg-

tig målpige, og det 

var ikke mindst hen-

des fortjeneste, at 

hverken Flora, Signe 

eller Marie fik scoret 

trods flere gode for-

søg. 
 

Halløj folkens..  
Vi er en flok unge mænd der spiller noget hygge-fodbold onsdag, kl. 
19 på Andst fodboldarena. De, der har lyst, er velkomne.  

Det er ren social hygge, og der er naturligvis væske efter træning..  

Vel mødt alle sammen..  Claus Bjerge 



Etiopien er et af de lan-
de, der er gået fra håb-
løst til håbefuldt! 
 

Fra Verdens bedste Nyheder. 
 
Mange millioner har fået bedre 
levestandard, selvom der stadig 
er enorme udfordringer med 
fattigdom, sundhed og sult. Og 
selvom vi endnu ikke er på rette 
vej i klimakampen, så er omstil-
lingen i gang.  
 
Gennem en enkelt generation er 
levestandarden blevet mærkbart 
forbedret for millioner og atter 
millioner mennesker. Den ekstre-
me fattigdom er faldet, mens le-
vealderen er steget. Der er mindre 
sult, og flere børn kommer i sko-
le. 
Siden 1990 er flere end en milli-
ard mennesker kommet ud af eks-
trem fattigdom. Men vi er ikke i 
mål med kampen mod fattigdom, 
for næsten halvdelen af verdens 
befolkning lever stadig for under 
5,5 dollars om dagen – selvom 
den andel også er faldet. Især bli-
ver der færre af de allerfattigste: 
For 30 år siden var det mere end 
hver tredje, der levede i ekstrem 

fattigdom. Nu er det mindre end 
hver tiende. 
 
I løbet af den sidste generation er 
der sket enorme fremskridt på 
sundhedsområdet, og landvindin-
ger med vaccinationer, bedre hy-
giejne og mere rent drikkevand 
betyder, at børnedødeligheden 
rasler ned. Hver eneste dag  over-
lever 19.000 børn under fem år i 
forhold til 1990. Indsatsen mod 
de store sygdomme som mala-
ria, tuberkulose og HIV/AIDS har 
reddet mange millioner liv de sid-
ste årtier. 
Når det kommer til skolegang og 
uddannelse, er der også frem-
gang. Andelen af børn, der ikke 
gennemfører skolen, er halveret. 
Det betyder, at ni ud af ti af børn i 
skolealderen verden over fuldfø-
rer grundskolen. Samtidig kom-
mer flere og flere børn og unge 
videre til de næste uddannelses-
trin. I 1990 kunne en ud af fire 
personer over 15 år ikke læse og 
skrive. Nu er det en ud af seks. 
 
Det store ”men” 
Der er stadig store udfordringer 
med både fattigdom, sundhed, 
levestandard og uddannelse. Men 
verden bevæger sig i den rigtige  

 

 
 

vej. Klodens helt store udfordring 
er klimakrisen. Verdens bundlinje 
er stadig sort og ikke grøn, for 
mængden af CO2 i atmosfæren 
bliver ved med at stige, og der 
skulle en verdensomspændende 
pandemi til for at sænke de globa-
le drivhusgasudledninger. 
Det betyder, at det bliver mindre 
og mindre sandsynligt, at vi kan 
nå Paris-aftalens mål om at be-
grænse temperaturstigninger til 
under 2 grader i år 2100, og gerne 
1,5 grad.  
Men samtidig betyder den globale 
klimaindsats gennem de sidste 
årtier også, at risikoen for, at tem-
peraturstigningerne bliver eks-
tremt høje – 4-5 grader eller end-
nu højere – bliver mindre. 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/17/nearly-half-the-world-lives-on-less-than-550-a-day
https://ourworldindata.org/grapher/distribution-of-population-poverty-thresholds?stackMode=relative
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-10/UN-IGME-child-mortality-report-2019.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-10/UN-IGME-child-mortality-report-2019.pdf
https://ourworldindata.org/malaria
https://ourworldindata.org/malaria
https://www.who.int/campaigns/world-tb-day/world-tb-day-2020
https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet
https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.CMPT.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.NENR?end=2019&start=1980
https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.NENR?end=2019&start=1980
https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS


 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Pionering uden trekanter 
er ikke stabilt. 
 
Enhver, der har leget med rafter 
og tovværk, ved, at trekantprin-
cippet er vigtigt. 
 
Her er juniorspejderne i gang med 
pionerarbejde, der viser, hvordan 
det skal gøres. 
 
Her er der gang i en gedigen 
krydsbesnøring, som skal lægges 
stramt. 

 
Og når besnørin-
gerne bliver lavet 
rigtigt, og trekan-
terne bliver an-
bragt, som de skal, 
kan der laves im-
ponerende byg-
ningsværker. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Her er et godt spisebord på vej. 
Det er en selvfølge ved enhver 
sommerlejr. 



 

 

 

 

 

 

 

Et kompromis er kunsten at dele en ka-
ge, så alle tror, at de har fået det største 
stykke.   

Winston Churchill. 
Et kompromis er kun retfærdigt, anven-
deligt og varigt, når begge parter straks 
er utilfreds med det. 

Henry Kissinger. 

 

Når Jørgen står i række i gymnastikti-
men, er han nr. 11, ligegyldigt fra 
hvilken ende af rækken, han tæller. 
Hvor mange drenge er der i rækken? 

FODFÆSTE: At vove er at miste 
fodfæste et kort øjeblik. Ikke at vove 
er at miste sig selv. 
 
Citatet menes at være af Søren Kir-
kegaard, men det kendes også både 
fra svensk og engelsk 

Bevingede ORD 
 

 

 

September er her. 
Blå himmel 
   løfter sindet, 
Efterår på vej. 



  
 

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. 

 
 

 
 
 

 
 
14/9 - 2020 kl. 09.30 - 11.30  
Gymnastik på Solhøj 
 
14/9 - 2020 kl. 16.00 - 19.00  
Badminton opstart ungeinden-
dørs 
 
15/9 - 2020 kl. 19.00 
Valgforsamling i Forsamlings-
huset 
 
16/9 - 2020 kl. 14.00 og 
17/9 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
16/9 - 2020 kl. 18.15 - 20.00 
Juniorspejderne: Patruljedyst 
 
17/9 - 2020 kl. 14.00 
Solhøj - BANKO - entre 15 kr. 
incl. kaffe og kage 
 
20/9 - 2020 kl. 9.00 
15.s.e.trinitatis 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

Ungdomsspillere  
i Andst U&I 

 

som vil spille indefodbold i den kommende sæ-
son med start i uge 43, skal tilmelde sig til de-
res træner eller til Kurt B. F.: 40-41-42-57, 
mail kurt.b.f@dukamail.dk  
senest den 15, september. 
 

Foreløbige træningstider: 
Fredag: 
kl 13.10-14.00: piger fra 2-3. klasse 
kl 14.00-14.50: piger fra 4-5. klasse 
kl 14.50-15.45: drenge fra 1-3. klasse 
kl 15.45-16.45: piger fra 6-7. klasse 
kl 16.45-18.00: drenge fra 4-6. klasse  

mailto:kurt.b.f@dukamail.dk

