
 

V. Jens Johansen. 
 

Arh…… så fik jeg igen ét 
af de her telefonopkald fra 
et udenlandsk nummer! 
 

Som så mange gange tidligere lod 
jeg den bare ringe ud, men efter-
følgende var der en besked på min 
tlf. svarer!!  
Beskeden var fra delegeret med-
lem Karsten Dressø, Østifterne, 
der er forstander på Hjaruplund 
Højskole i Handewitt, derfor det 
udenlandske nr.! 
 
Han havde lagt en god besked, 
idet Østifterne som svar på vor 
ansøgning om en evt. donation 
kunne fortælle, at ansøgningen var 
gået igennem, og vi kunne regne 
med en donation på kr. 20.000 til 
udskiftning af vore 2 gamle hjerte-
starterskabe!! 
 

Nye hjertestarterskabe! 
Vore 2 ældste og først hjemkøbte 
plast-hjertestarterskabe fra 2012, 
der står på Frederiksbergvej 1 og 
ved Stationen, 
trængte i den grad 
til at blive skiftet 
ud. 
 
Lågerne kunne 
ikke lukkes or-
dentligt, så alar-
men gik flere gan-
ge, ligesom elek-
tronikken og der-
med også varmen 
var stået af. 
 

Dette var de helt indforstået med, 
så der nu er blevet skiftet ikke 
mindre end 3 gamle skabe ud til 
den nye rustfri stålmodel.  
I Gamst og Lille Andst har vi den 
runde plast-skabsmodel.  

Den er helt anderledes stabil i 
plastmaterialet og selve konstrukti-
onen og kan formentlig holde man-
ge år endnu. 
 

I Hjertegruppen Andst er vi 
meget taknemmelige for Østif-
ternes donation, der gjorde 
udskiftning af 2 skabe mulig. 
Vi er meget enige i, at Østif-
terne støtter omtanke!  
 

• Det nytter, når flere kan me-
re! 

 

 
 
 

 
 
 

Umiddelbart har vi i Hjertegrup-
pen Andst ikke de godt kr. 20.000, 
sådan en udskiftning ville koste.  
Men Østifterne er kommet os til 
en fantastisk hjælp med donatio-
nen til hjælp til indkøb og installa-
tion af 2 
stk. nye 
hjertestar-
terskabe i 
den rustfri 
stålmodel.  
Østifternes 
delegerede, 
Karsten B. 
Dressø, 
kiggede 
torsdag 
forbi for at 
se resulta-
tet af arbej-
det. Han 
mødtes 
med os ved 
skabet på 
Frederiks-
bergvej 1.  
I forbindelse med udskiftningen af 

den gamle mo-
del var vi også i 
dialog med 
Andst Vand-
værk, idet de 
har en lignende 
model hængen-
de, og som vi 
tidligere har 
opfordret dem 
til også at ud-
skifte.  
 
 

Østifternes delegerede, Karsten B. Dressø, kiggede tors-
dag forbi på Frederiksbergvej 1. 



 
 
 
  

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Liga 3-holdet fra Andst U&I var 
lidt uheldige med en kamppause 
på tre uger, men holdet fik aftalt 
en træningskamp mod Vamdrup, 
hvor en ny formation skulle af-
prøves inden topopgøret på ude-
bane mod F C Horsens. Og det 
var en succes lige fra første fløjt, 
idet Malene i løbet af 88 sekunder 
havde scoret to mål, og senere 
fuldendte hun sit hattrick, så AUI 
førte 3-0 ved halvleg efter en sær-

deles overbevisende indsats, som 
dog burde have givet flere mål. 
Vamdrup var sjældne gæster for-
an AUI-målet, hvor Storm, Mia 
Maja og Linnea spillede med stor 
autoritet, og hvis Vamdrup kom 
på skudhold tog Laura Langkjær i 
målet sig med stor sikkerhed af 
skudforsøgene. 
2. halvleg var en tro kopi af første 
halvleg, og godt anført af Lærke 
som central midtbanefigur med 
lækre frispilninger til både Matil-
de og Laura Kirstine, der begge 

kom på scoringstavlen, var der 
aldrig tvivl om resultatet. Lærke 
fik også sendt bolden i mål, først 
efter en frispilning fra Louise, og 
derefter på et flot, flot bandespil 
med Malene.  
7-1 til Andst-holdet, som også 
skal have stor ros for en fin træ-
ningsindsats i efterårsferien. Og 
så måtte holdet endda undvære 
den normale anfører, Katrine, 
som er ude af spillet i tre uger 
efter et brud på armen efter en 
ridetur. 

324384 

Som nævnt i avisen i uge 43 kommer der ingen og ringer på din dør. Indsamlingen er i år digi-
tal og bliver kun til noget, hvis vi tager ansvar. GOD INDSAMLING. 

Fin hjemmebaneafslutning for ”United” 



 

 

  

 

Byens præst kom gående ned ad hovedgaden, da han 
så en flok drenge sidde i ring på fortovet med en 
hund imellem sig. 
Hvad laver I drenge, spurgte han, 
Vi ser, hvem der kan fortælle den største løgn. Han 
vinder hunden. 
Det skuffer mig sandelig meget. Da jeg var dreng, 
fortalte jeg aldrig en løgn. 
Drengene så lidt på hinanden. Så siger den største: 
Lad os give ham hunden. 

 

GENERATION X 
er en betegnelse for den generation, 
som fødtes i 1970’erne, og som opfat-
tes som anonyme i modsætning til 68-
generationen, som fødtes i 1940’erne. 
Udtrykket stammer fra titlen på en ro-
man af amerikaneren Douglas Coup-
land. Bogen udkom i 1991 og blev 
oversat til dansk i 1994. 

Bevingede ORD 
 

 

Sandhed kan smerte. 
Løgnen kan drysse 
      lindring på -  
Hvad vælger vi? 

En løgn er det, der kommer ud af det, når no-
gen taler om sig selv. 

Daniel Ambühl 
 
Løgnen - en stuntmand, som erstatter sand-
heden i farlige situationer. 

Wieslaw Brudzinski 
 

Et halvtomt glas vin er ganske vist også halv-
fuldt, men en halv løgn er ingenlunde en halv 
sandhed. 

Jean Cocteau 
 

Hvis sandheden er hvid og løgnen sort, vil 
gråt altid være modefarve. 

O. Thygesen Damm 
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26/10 - 2020 kl.09.30-11.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

26/10 - 2020 kl.15.30-16.45 
Bævermøde 
 
26/10 - 2020 kl.17.00-18.30 
Ulvemøde 
 

28/10 - 2020 kl. 14.00 og 
29/10 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

28/10 - 2020 kl.18.15-20.00 
Juniorspejderne: Kend 
din patrulje 
 

29/10 - 2020 kl.14.00-16.00 
Banko på Solhøj - entre 15 
kr. 
 

1/11 - 2020 kl. 9.30 - 13.00 
Badmintontræf 
 
1/11 - 2020 kl. 16.00 
Alllehelgen - Gudstjeneste 
- 20.s.e.trinitatis 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

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 


