
 

Kirkens nye 
LYSGLOBE 

Søndag, den 1. nov. blev 
kirkens lysglobe indviet.  
 
Fremover kan man gå 
ind og tænde et lys i glo-
ben og samle sig lidt om 
det, som ligger én på 
sinde.  
 
Der må også tændes lys, 
når man kommer til 
gudstjeneste.  
 
Tiden er til at tænde lys. 
 

Af Tage Svendsen. 
 
Det hele startede i 2009, hvor 
jeg dyrkede mit første kæm-
pegræskar. Dengang var det 
på friland, dvs. uden over-
dækning, kun lidt halmballer 
til at give læ for blæsten. 

Efterfølgende har jeg dyrket 
kæmpegræskar næsten hvert 
år -  med mere eller mindre 
succes. 

KÆMPEGRÆSKAR - 
en voksende hobby 

Vi har været til DM 6 gange. 
og fået 3 3. pladser. I år blev 
det kun til en 6. plads med 
198,4 kg. Sidste år lavede jeg 
personlig rekord med 272,9 kg 

I 2019 fik jeg et drivhus, hvor 
der er bedre plads, men det 
tager også en del tid at passe 
sådan en plante, forberede 
bedet, vande, gøde  osv.  



 
 
 
  

Efter konkurrencens afslutning 

fik en kunstner lov til at ”lege” 

med græskarret. 

Forberedelserne til 2021 sæ-
sonen er startet, og der er gra-
vet ud til bedet, og der er hen-
tet hestemøg.  

 

Juletræstænding er 

aflyst i år på grund 

af coronasituationen! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Af Viggo Kaspersen. 

 
Den nye genbrugsplads i 
Vejen åbner 27. november. 
 
Pladsen er placeret på Kol-
dingvej 30, og dermed bliver 
det lidt nærmere ved for os 
her i Andst. 

Genbrugspladsen skulle have 
været åbnet i foråret, men på 
grund af coronaen er åbnin-
gen forsinket. 
 
Der bliver heller ikke den 
store åbningsceremoni eller 
festivitas af samme grund. 
 

 
Af Viggo Kaspersen. 
 
Forbrugerrådet 
TÆNK har ladet 
tegneren Morgen-
thaler på hans tra-
ditionelle lidt grote-
ske måde sætte fo-
kus på det store 
problem, der er i 
produktionsmæng-
den af nyt tøj. 
Forureningen fra 
produktionen af tøj 
er større en fra fly 
og skibe tilsammen. 
 
DERFOR: 

GENBRUG! 

Ny genbrugsplads 



Af Eddie Marius Ulbrandt 
Henriksen - 12 år. 
 
Søndag, den 8. november var 
der 25-års jubilæum for Vejen 
Musikskole.  
Men allerede dagen før kon-
certen begyndte, startede vi 
med at stille op og gøre klar i 
Troldesalen.  
 
Da vi ankom lørdag morgen, 
havde vi instrumenterne med, 
og vi var så klar på at spille.  
Jeg skulle spille på både saxo-
fon og fløjte.  
Vi spillede og spillede, og til 
sidst havde vi alting på plads.  
 
Nu manglede vi bare en ting. 
Det var Martin Brygmann. 
Men Martin ville først komme 
til generalprøven den næste dag.  
Jeg var dog så heldig at have fået 
lov til at ”irritere” ham under sho-
wet.  
Så jeg fik faktisk lov til at spille 
på scenen sammen med ham.  
 
Derfor skulle jeg ud at spise med 
chefen og souschefen for musik-
skolen plus Martin.  
Vi fik aftalt nogenlunde alt, hvad 
jeg (og Martin) skulle gøre. Og da 
vi ankom til generalprøven, var 
Martin der, men vi skulle ikke 

Vi skulle bare improvi-
sere til selve koncerten.  
Så vi spillede general-
prøven igennem og alt 
gik fint.  
 
Lige pludselig kom 
publikum, og så gik 
koncerten i gang. 
 
Alting gik helt fint, og 
til at starte med skulle 
jeg agere lydmand og 
irritere Martin og tage 

opmærksom-
heden fra ham 
og over på 
mig.  
 
Jeg skulle også 
spille Mozart 
og komme ind 
på scenen og 
spille fin.  
(Det var, fordi 
det næste 
nummer, vi 
skulle høre, 
var skrevet af 
Mozart).  
 
Efter pausen 
kom jeg ind og 
prøvede at 
overtage hans  

 
show som konferencier. Jeg la-
vede også en masse andre ting.  
 
Til sidst fik jeg en Hoptimist af 
Martin Brygmann som tak for 
samarbejdet.  
Jeg fik en selfie, og så hjem. 
 
Det har været en stor oplevelse 
for mig, og jeg tror aldrig, at jeg 
glemmer den. Det var en fanta-
stisk følelse at spille musik 
sammen med alle de andre ele-
ver og lærere.  

Mit møde med Brygmann  



 
 
 
  Af Kurt B. Frederiksen. 

 
Fodboldpigerne på U 13-holdet i 
AUI er nu færdige med at spille 8

-mands fodbold.  
Til næste år gælder det 11-mands 
fodbold, og for lige at afprøve 

spillet sagde Andstpigerne ja tak 
til at 
spille en 

trænings-
kamp i 
Ribe.  

 
Kort før 
afgang 

blev AUI
-holdet 
ramt af 

et afbud, 
da en 
søster til 

en af 
spillerne 
muligvis 

havde 
været for 
tæt på en 
coronar-

amt per-
son.  
Helt forståeligt, og i hast blev der 

sendt en stafet til Silje, som om-
gående sagde ja tak til at være 
med i denne historiske 11-mands 

kamp. 
 
Vi var blevet lovet en kunstgræs-

bane, men blev henvist til en 
græsbane, endda uden opkridt-
ning, men det slog ikke de seje 

AUI-piger ud, og 
selvom de første 5-
10 minutter var lidt 

rodet, var det meget 
tæt på, at Katrine 
havde scoret til 1-0 

på et hurtigt kontra-
angreb.  
 

Så havde spillerne 
efterhånden fundet 
sig til rette på de 

nye positioner, hvor 

Storm som midtforsvarer og Mia 

Maja som suverænt "fejeblad" på 
den bagerste midtbane lukkede 
flot af i et godt samarbejde med 
Silje, Louise og Linnea i forsvars-

kæden.  
I målet tog Mathilde sig sikkert af 

de forsøg, som  hjemmeholdet 

havde.  
0-0 ved pausen, som forøvrigt 
afslørede, at Ribe stillede med et 
U 14-hold og ikke som aftalt et U 

13-hold. 
 
Med Malene som offensiv midt-

banespiller fungerede opspillet 

fint i begge sider med Line og 

Falk på venstre flanke og Laura 
Kirstine og Malou på højre.  
Midt i halvlegen fik AUI et hjør-
nespark, Malou spillede kort til 

Malene, der trak ind i banen, spil-
lede skråt bagud til Katrine, som 

fra 25 

meters 
afstand 
hamrede 

bolden i 
mål.  
Ribe sat-

sede nu 
alt, og 
det gav 

bonus 
med en 
udlig-

ning, 
men også 
mulighed 

for kon-
tra-
angreb.  

 
På et af 
dem slap 

Malou 
igennem 

på en friløber, men keeperen fik 

reddet, og kort efter scorede Ribe 
til kampens slutresultat 2-1.  
 
Men stor tilfredshed over hele 

linien på et Andst-hold, der ser 
frem til 2021-sæsonen med for-
ventning. 

 

Første 11-mands kamp for U 13-pigerne  



 

 

  

 

 
Stem på den mand, der lover mindst. Han 
vil være den, der skuffer mindst. 

Bernard M. Baruch. 
 

Der var en ældre politiker, der sagde til 
mig, at man aldrig kunne få valgt de gode, 
de rige og de kloge. 
Ja, så er der altså kun os andre tilbage. 

Hilmar Baunsgaard. 
 

Aldrig bliver der løjet så meget som efter 
et jagtselskab, under en krig og før et valg. 

Otto von Bismarck. 

Noget om et bankesystem 
 

Jeg kan ikke li folk  
der vil snakke konstant, 

For jeg tror ikke på  
at så meget er sandt. 

Og hvis sandheden bor  
i den talende pause, 

Må man prøve at gøre  
de snaksomme tavse. 

 

Jeg har fundet en løsning 
der er genial. 

Den består i et hårdt 
lille bankesignal, 

der blir sat i funktion 
af den snaksomme sel’. 
Og såfremt han blir ved 

blir han banket ihjel. 
 

Halfdan Rasmussen. 

 

GRUMSET VALG (a propos USA) 
 

”Uklart valgresultat” med efterfølgende 
vanskelig parlamentarisk situation. 
Senere også brugt om andre tilsvarende 
politiske og økonomiske situationer. 
Ordet blev anvendt første gang af den da-
værende radikale leder, Niels Helveg Pe-
tersen, om det uklare valgresultat 8. sep-
tember 1987. 

Bevingede ORD 
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16/11 - 2020 kl.09.00 og 
10.30 
Gymnastik på Solhøj 
 
16/11 - 2020 kl.15.30-16.45 
Bævermøde 
 
16/11 - 2020 kl.17.00-18.30 
Ulvemøde 
 
18/11 - 2020 kl. 14.00 og 
19/11 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
18/11 - 2020 kl.18.15-20.00 
Juniorspejderne: Hvem er 
bedst? 
 
19/11 - 2020 kl.14.00-16.00 
Møder aflyst på Solhøj 
 
22/11 - 2020 kl. 09.00 
Gudstjeneste - Sidste søn-
dag i kirkeåret 
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