
 

Af Helene Kjær Klyhn (på face-
book). 
 

Som de fleste nok allerede 
er bekendt med, har vi i 
Andst en udfordring i for-
hold til at bevare en ind-
købsmulighed i byen.  
 
Der er i den forbindelse nedsat en 
frivillig købmandsgruppe, som 
over en længere periode har arbej-
det på at undersøge, hvilke mulig-
heder vi har på det område. 
 

Gruppen har etableret et samarbej-
de med dagligvarekoncernen Dag-
rofa, og de har hjulpet med at ud-
arbejde en markedsundersøgelse, 
der viser, at der er rigtig god basis 
for at etablere en ny dagligvarebu-
tik med en ny placering i Andst.  
 

Der tages her udgangspunkt i en 
placering tæt ved hovedvejen. 
 

På et formøde med Vejen Kom-
mune har vi fremlagt vores planer 
og visioner, og de er vendt tilbage 
med positiv feedback og opbak-
ning til projektet. Så vi er rigtig 
godt på vej med dette spændende 
projekt. 
 

Noget af det, markedsundersøgel-
sen peger på som grundlag for en 
ny købmandsbutik, er, at Andst 
fremstår som en aktiv by i vækst, 
hvor sammenhold og byens ve og  

 

Kære læser af 
Andst Avisen. 
Vores frække sætternisse er 
stukket af med en samling bog-
staver - og har samtidig lagt op 
til en lille juleleg.  

Andst Avisen sætter en julekurv 
til en værdi af ca. 300 kr. på høj-
kant.  

Rundt om i Andst - i byzonen -  
er der 8 nisser gemt forskellige 
steder.  
Alle nisser har et bogstav.  
Saml bogstaverne - og find ud af, 
hvilket ord sætternissen tænker 
på.  
Send svaret til … 
benteehmsen@gmail.com - se-
nest den 13. december og deltag i 
konkurrencen om julekurven. 
Må sneen dale og stjernerne 
blinke - så det bliver den smuk-
keste tur rundt i Andst. 
 

God fornøjelse! 

vel har høj prioritet for borgerne. 
Dette er en vigtig faktor, da der er 
tale om et borgerprojekt, hvor der 
er brug for hele byens opbakning 
og økonomiske støtte, for at pro-
jektet kan lykkes. Og det er vi 
overbevist om, at det nok skal! 
 

Men hvad så her og nu? Ja, en ny 
butik får vi selvfølgelig ikke op at 
stå nu og her, og da den nuværen-
de Høker har meldt ud, at hun 
stopper driften af butikken ved 
årets udgang, arbejdes der i køb-
mandsgruppen på at finde en løs-
ning, der fortsat kan sikre daglig-
vareindkøb i byen i den mellem-
liggende periode. 
 

Vi ville rigtig gerne have afholdt 
et borgermøde, hvor vi kunne for-
tælle jer om status på projektet og 
vores ideer, planer og visioner, 
men da Corona desværre ikke til-
lader det, har vi valgt at informere 
på denne måde i stedet. 
 
Dette er status for, hvor langt vi er 
med projektet pt. Gruppen arbej-
der ihærdigt videre med projektet, 
og så snart vi er nået et skridt vi-
dere, og når vi igen kan få lov at 
samles, vil vi glæde os til at invi-
tere til et borgermøde – forhåbent-
lig i starten af det nye år. 
 
Med venlig hilsen  
Købmandsgruppen. 
 

(Fortsætter side 7). 
 

Status fra købmandsgruppen 

Find bogstaverne 
og løs ordgåden.  

Adventsstemning i kirken 

TORSDAG, d. 3. december kl. 14.00. 
Kom trygt. Vi fortsætter med coronaafstand og 

får kaffe, sang, fortælling m.m. i kirken. 

mailto:ehmsen@gmail.com


 
 
 
  

Julekoncert  
16. dec. 19.30 

 

Billetantal efter coronareg-
ler med gældende afstand. 
Mundbind ved ind– og udgang. 
 

Pris kr. 100,-. Billetkøb: 
https://andstkirke.safeticket.dk/elten 
Du kan kontakte Birthe Boye, 2964-

3529, hvis du har brug for hjælp. 
 

Her gælder ”Først til mølle-princip”. 
 

 
 
 

 

Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 

I dag – søndag den 30/11 – skulle 
vi traditionelt set have været sam-
let ved Krotorvet og have sunget, 
kaldt på julemanden og fået tændt 
byens juletræ.  

De sidste par år har der ligeledes 
været arrangeret julestue i For-
samlingshuset – hvor skolens kor 
har sunget sange, og det har været 
muligt at lave juledekorationer, 
pynt og nyde gløgg og æbleski-
ver.  

I år bliver det, som så meget an-
det, anderledes. Der er ingen jule-
stue og ingen fælles juletræstæn-
ding. 2021 banker på – og med 
det nye muligheder. Muligheder 
for forhåbentligt at samles om 
traditioner, som har været gemt 
væk i et års tid. Hengemt – men 
bestemt ikke glemt.  

Og ingen jul uden juletræ. 

Juletræet er en ret ny tradition i 
Danmark. Det er kun i de sidste 
100 år, det har været almindeligt i 
danske hjem at have et juletræ. 
Det siges, at det første danske ju-
letræ blev tændt i 1808 – men der 
gik omkring 100 år, før det var 
blevet almindeligt.  

HC Andersens eventyr beretter 
om nogle af de første traditioner 
med juletræet. Både i Grantræet 
og Den lille pige med Svovlstik-
kerne kan vi læse om juletræ-
et. Traditionen med juletræer i 
private hjem udspringer fra Tysk-
land. Men det ældste sikre vid-
nesbyrd om grantræet som del af 
juleskikken stammer fra det gam-
le Livonien (Letland og Estland), 
hvor man allerede i 1441 stillede 
de første træer på markedspladser 
i byerne Riga og Reval (Tallinn). 
I 1510 kom det første pyntede 
juletræ så til offentligt skue i Ri-
ga, hvilket mange regner som 
verdens første juletræ.  

Verdens største juletræ var 82 
meter højt med 35 kilometer 
lyskabel, 2,8 millioner lyspærer 

og en vægt på 450 tons. Verdens 
på alle mulige måder største jule-
træ blev i 2005 tændt i den brasi-
lianske storby Rio de Janeiro og 
fik dermed samtidig en plads i 
Guinness' Rekordbog.  

I Danmark pynter vi ofte træet 
med røde og hvide pynteting. De 
røde og hvide nationalfarver er 
især blevet populære i kølvandet 
af krige med bl.a. Tyskland.  

I toppen af træet har de fleste i 
dag en stjerne – som symboliserer 
Betlehemsstjernen, men i toppen 
har der været flere forskellige 
slags toppynt – som har været 
moderne. Englen sad igennem 
1800-tallet i toppen, og derefter 
har der siddet Dannebrog, en 
stork, en nisse og spiret.  

I gamle dage lod man juletræet 
stå i stuen til Hellig Tre Konger, 
den 6. januar. Når julen var ovre, 
var det en tradition at hænge nye 
lækre sager på træet for så at 
”plyndre” det igen.  

Det er i dag meget forskelligt, 
hvornår man skiller sig af med 
træet igen. I nogle hjem står det 
til efter nytår - andre steder smi-
der man det ud allerede i løbet af 
juledagene. I stedet for at smide 
træet ud, kan du genbruge jule-
træet ved at stille det i haven og 
så hænge mejsekugler og æbler 
på det – til stor glæde for havens 
fugle i de kolde vintermåneder, 
som følger efter julen.  

Selvom vi ikke kan samles og 
tænde træet i fællesskab, kan vi 
alle nyde synet af det og glædes 
over det - hver dag, når vi færdes 
i Andst. Vi må hygge os ekstra 
meget hjemme i egne stuer i år og 
nyde det nærvær, vi kan få - fra 
vores nærmeste. Jul bliver det 
uanset – og vi kan selv være med 
til at gøre det til den bedste af sin 
slags.  

 Inspiration/kilder til artik-
len: https://jyllands-posten.dk/international/

ECE3820707/Verdens-st%C3%B8rste-juletr%
C3%A6-t%C3%A6ndt/ 
https://www.alt.dk/artikler/juletrae   

I år bliver der ingen 
fest på torvet, men.. 

GOD JUL 
alligevel. 

Juletræet  

https://jyllands-posten.dk/international/ECE3820707/Verdens-st%C3%B8rste-juletr%C3%A6-t%C3%A6ndt/
https://jyllands-posten.dk/international/ECE3820707/Verdens-st%C3%B8rste-juletr%C3%A6-t%C3%A6ndt/
https://jyllands-posten.dk/international/ECE3820707/Verdens-st%C3%B8rste-juletr%C3%A6-t%C3%A6ndt/
https://www.alt.dk/artikler/juletrae


Af Pernille Nielsen. 
 

Juniorerne har været på 
julehyggetur i Kærnehuset 
fra fredag til søndag i uge 
47. 
Om lørdagen var der besøg 
fra bævere og ulve. 
 
Der blev lavet pandekager, 
hygget med film, lavet stea-
rinlys og juledekorationer. 

Juniorspejderne på 
julehyggetur 



 

  
 
 

 
 

 
 
Natten til søndag fik 
juniorerne sig en ople-
velse for livet. 
 
DERES FØRSTE 
NATLØB. 
 
De blev vækket kl. 2 
og kom i seng igen kl. 
4. 



Alle tre dren-
gehold i kamp 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Alle tre drengehold i AUI har væ-
ret til kamp i de første JBU-
stævner i indefodbold i denne sæ-
son.  
Det nystartede U 8-hold fik en 
forrygende debut uden nederlag. 
Holdet var en tur i Hejnsvig, hvor 
de grønblusede Andstdrenge lag-
de ud med en sikker sejr på 4-0 
over Bække, hvorefter hjemme-
holdet i den næste kamp blev slå-
et 2-0. Sidste kamp mod Vejen 
sluttede 0-0, og dermed blev der 
slet ikke scoret hos målmanden.  
 

I denne sæson har JBU vedtaget, 
at målmændene i de yngste ræk-
ker kun må parere skud på mål, 
og det har vi så trænet i siden in-
defodbolden startede i oktober. 
Men den nyhed var åbenbart ikke 
kommet til Hejnsvig, for her spil-
lede man med "rigtig" målmand. 
 

U 12-drengene var et smut i Helle
-hallerne, og også her var der flot-
te resultater. Et brændt straffe-
spark i den første kamp mod 
Bække gav et nederlag på 3-4, 
hvorpå AUI vandt 5-1 over Blå-
høj og 3-2 over Brørup, inden den 
sidste kamp mod hjemmeholdet 
sluttede 0-0.  
 

U 10-drengene var begunstiget af 
hjemmebane i Andst-hallen, og 
her har  JBU været heldige med 
puljesammensætningen for de 

fem hold 
gav hinan-
den ti meget  
jævnbyrdige 
kampe.  
Andst starte-
de med at 
vinde 1-0 
over Som-
mersted, 
hvorefter det 
blev 1-1 
mod Hader-
slev fK. I 
den tredje 
kamp mod 
Gram førte 
AUI 1-0 ind-
til kampens 
sidste minut, 
hvor de hvid-blusede scorede to 
mål. Sidste kamp mod Christians-
feld blev vundet med 4-1. 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

”Vi glæder os helt vildt til i 
morgen. 
 

Det var ordene fra de fodboldglade 
AUI-piger fra 2-3. klasse, da de 
mødte op til fredagens træning. Før-
ste JBU-stævne foregik i Andsthal-
len dagen  efter, hvor puljen desvær-
re kun bestod af tre hold, som så 
mødte hinanden to gange.  
 

Ligesom pigeholdet fra 4-5. klasse 
kunne vi godt bruge et par spillere 
mere, så vi også kunne spille "rigtig" 
indefodbold på langs af banen, og  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

det er der ikke rigtig mulighed for i 
øjeblikket.  
Derfor skulle AUI-spillerne lige om-
stille sig i den første kamp mod Jels, 
som scorede tre gange, uden at 
Andst kunne svare igen.  
 

Efter en meget kort pause var Bram-
ming den næste modstander med 
nogle virkelig store piger, og de 
tromlede næsten de mindre AUI-
piger over ende og vandt 5-0.  
 

Så fik vi en tiltrængt pause, mens 
Jels slog Bramming 2-1.  
 

Og fodbold er forunderligt, og med 
Vanessa som en super ”målpi-
ge"  (kun parere) lykkedes det at hol-
de Jels fra at score, mens markspil-
lerne med Alberthe i spidsen kæm-
pede med det hvide ud af øjnene om 
hver en bold, og det gav bonus.  
På mål af Signe og Natascha vandt 
AUI med 2-0, og så skulle vi igen 
møde Bramming.  
 
Men nu havde de "grønne" fået blod 
på tanden, og spillet bølgede frem og 
tilbage uden mål, indtil Natascha 
viste, at hun havde mavemuskler af 
stål. Et drøn af et udspark fra mål-
manden ramte Natascha lige i ma-
ven, hvorfra bolden røg i mål til en 
sejr på 1-0. 

Her ser du Elias (2) i tæt 
kamp mod Gramforsvarer-
ne. 

”Vi glæder os helt vildt”  



 
 
 
  

13 skuffede 
piger 
Af Kurt B. Frederiksen. 

U 13-pigerne i AUI havde 
set frem til det første JBU-
stævne i indefodbold, men 
det blev noget af en 
"fuser".  

Først skulle pulje 173 spille i 

Skærbæk, som i løbet af ugen trak 
deres hold ud.  
Så var der kun Gram, Starup UIF 
og AUI tilbage, og stævnet blev 

flyttet til Andst-hallen.  
Her skulle de tre hold møde hin-
anden to gange.  

Men ak og ve. Starup glimrede 
ved at udeblive uden afbud, så 
Gram og AUI mødte hinanden 

over to kampe.  
Samlet 19-0 til AUI.  
 

Det var der ikke meget grin ved, 
så de to klubber mixede lige spil-

lerne med tre Gram- og Andst-
spillere på hvert hold, og så blev 
der ellers dystet i nogle herlige 

målrige kampe, hvor Gramspiller-
nes scoringer talte for to, mens 
Andstmålene talte et mål.  

Heldigvis var den tilsagte DFU-
dommer Yusuf Yuruk med på 
"spøgen", og han klarede kampe-
ne fortræffeligt, hvor han især 

havde godt styr på det med "at 
holde i banden". 
 

Det andet U 13-hold i pulje 175 

oplevede også en udtrækning af 
Billund, men her sprang Askovs 
meget stærke U 12-piger ind i 

stedet for, og dette hold vandt da 
også alle 4 kampe. 
 

Samme succesoplevelse havde 
AUI-pigerne ikke, så det blev til 

knebne nederlag til både Bække 
og de to Askov-hold, mens Hjer-
ting vandt hele 8-2 over os.  

Det var første gang, at mange af 
AUI-pigerne spillede på samme 

U 11-pigerne i AUI var det eneste 
hold, der ikke fik hjemmekampe i 

Andst-hallen i den første JBU-
runde, så vi måtte lige en smuttur 
til Ribe om søndagen, hvor alt 

fungerede efter gældende co-
ronaregler.  
Ligesom i Andst-hallen om lørda-

gen fik hver klub tildelt en "ud-
skiftningslåge" i hver sit hjørne, 
og den måtte kun bruges af et  

hold, og det gav lidt indkørings-

problemer, især når vi gav bolden 
op. Men det får vi rettet til træ-
ning, så vi er klar til næste JBU-

runde den 12. eller 13. december, 
hvor alle 7 AUI-hold, både dren-
ge og piger,  igen skal i kamp.  
 

Ann Sofie var en super "målpige" 

og havde endda overskud til at 
blive topscorer med tre mål sam-
men med Sofie, mens Mia Maja 

nettede en enkelt gang.  
 

og samme hold.  
Vores første modstander var Tjæ-

reborg, som gjorde indtryk allere-
de under opvarmningen, idet hver 
spiller havde deres egen opvarm-

ningsbold. Og de startede da også 
som lyn og torden, kom foran 3-
0, men så slog Andst kontra, og 

Natascha og Mille reducerede til 
3-2.  
Vi var desværre afsted med kun 

en enkelt udskifter, så i slutnin-
gen af kampen slap kræfterne op, 
og vi indkasserede yderlige tre 

mål.  
Hjemmeholdet var også en stor 
mundfuld, og navnlig deres 

"stjerne-angriber" fik lov at boltre 
sig som den berømte fisk i van-
det. Nederlag på 0-5.  

Så skulle vi møde Blåbjerg, som 
også havde tabt deres to kampe, 
og det blev en spændende kamp 

med store chancer i begge ende. 
To meget dygtige og heldige mål-
piger forhindrede scoringer, så 
kampen sluttede 0-0. 

Måltavlen viser 4-0 efter fire minutters spil, mens Line (5), Laura Kir-
stine og Falk er klar til næste scoring. 

U 11 piger til Ribe 

Natscha (5) og Sally (4) afventer at bolden bliver hentet tIl indkast  



 
 
 
  

 

Af Bente Ehmsen. 

 

Det er meget snart decem-
ber, og det er tid til inde-
hygge med julekalender, 

klip og klister og ikke 
mindst julesnolder.  

Her er familiens opskrift 
på havregrynskugler, som 
vi laver mange af hvert år i 
december.  

 

Smørret smuldres i havre-
grynene. 
 

Sukker og kakao blandes i. 
 

Vand og mandelessens 
kommes i, og det samles til 
en stor kugle. 
 

Nu trilles det i små kugler, 
som evt. kan trilles i kokos-
mel. 
 

God fornøjelse. 
 

 

250 gr Havregryn 
 

125 gr Smør  
 

250 gr Sukker 
 

2 store spsk. Kakao 
 

4 spsk. Vand  
 

2 tsk. Mandelessens 

(Fortsat fra forsiden). 

Købmandsgruppen består af: Michael Pedersen, Laurids Schelde, Bent 
Jørgensen, Simon Toft Jensen, Bjarne Brændgaard, Jens Johansen og 
Knud Hansen. 
Set på facebook: 
Super godt arbejde! Tak til jer alle. Husk at bede om hjælp, hvis I 

får behov. Vi er mange, der gerne vil hjælpe. 



 
 
 
  

HVERT SKO-

LEÅR GIVER 

VERDENS PI-

GER 11 PRO-

CENT MERE I 

LØNNINGSPO-

SEN. 
 
Fra Verdens Bedste Nyheder. 

 

Flere piger end nogensinde 

før går i skole. En piges 

skolegang kan være vejen 

ud af fattigdom og forbed-

re vilkårene for både hen-

des eget liv og for hele sam-

fundet. 

 

Siden 1995 er det globale antal af 

piger, som starter i skole, steget 

fra 73 til 89 procent – det svarer 

til, at 180 millioner flere piger er 

startet i grundskole. 

 

Udviklingen har især været størst 

i Afrika syd for Sahara, Central-

asien og Indien. 

 

Ifølge Signe Holme, kommunika-

tionschef hos PlanBørnefonden, 

der arbejder for børn og unges 

rettigheder, er uddannelse vejen 

frem i kampen mod fattigdom. 

 

Undersøgelser viser, at en piges 

livsindkomst stiger med 11 pro-

cent for hvert år, hun færdiggør i 

skolen i forhold til piger uden ud-

dannelse.  

Uddannede piger bliver også gift 

og får børn senere – og får gene-

relt færre børn end kvinder uden 

uddannelse. 

 

”Når flere kvinder får en uddan-

nelse, fordobler man potentielt 

arbejdsstyrken samt indkomsten 

og købekraften i de enkelte hus-

holdninger, hvilket bidrager til 

økonomisk vækst,” fortæller Sig-

ne Holme. 

 

Pigers skolegang starter dermed 

et selvforstærkende hjul af positiv 

effekt for hele samfundet. 

 

Der er lang vej endnu 

Selvom ni ud af ti piger globalt 

set gennemfører grundsko-

len, færdiggør kun tre ud af fire 

piger syvende til tiende klasse. 

Og omkring fem millioner færre 

piger end drenge kommer i skole 

verden over. 

 

Ifølge Signe Holme er den væ-

sentligste årsag fattigdom, da en 

families indtægt i særlig grad af-

gør muligheden for at give sit 

barn en skolegang. 

Derudover er skolerne ofte dårli-

ge, hvorfor én ud af ti piger mel-

lem 15-24 år ikke kan læse eller 

skrive. 

 

”Det er ikke nok at kun sende pi-

gerne i skole – uddannelsesni-

veauet skal være i orden, og sko-

len et sikkert sted.  

 

Derfor er det nødvendigt at afsæt-

te flere penge til uddannelser og 

sørge for ordentligt uddannede 

lærere og gode undervisningsfaci-

liteter for at skabe veluddannede 

kvinder, så det positive hjul kan 

forsætte i fremtiden,” siger Signe 

Holme. 

https://en.unesco.org/gem-report/sites/default/files/Gender_Report_2020_press_release.pdf
https://en.unesco.org/gem-report/sites/default/files/Gender_Report_2020_press_release.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29956/HighCostOfNotEducatingGirls.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29956/HighCostOfNotEducatingGirls.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29956/HighCostOfNotEducatingGirls.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://eng.uvm.dk/primary-and-lower-secondary-education/about-primary-and-lower-secondary-education


 

 

 

  

MENNESKEKUNDSKAB. 
 

Skolen i menneskekundskab er for 
købmanden fuldt så nødvendig som 
anden skolegang. 

C. F. Tietgen. 
 

Man kender ikke et menneske, før 
man har stået med ham på en isflage, 
der stadig bliver mindre og mindre. 

Carl Erik Soya. 

 

Og det var lærer Ørnebjerg. 
 

Og det var din lærer hr. Ørnebjerg 
som aldrig talte ned til en dværg 

og gerne fortalte om kæmper så små 
at de næppe var til at få øje på. 

 
Og han kunne mer end sin ABC 

for han kunne lege og slås med sne 
og lærte os mer om at tro på os selv 
end om det vi sku glemme alligevel. 

 
Og han kunne mer end sit Fadervor 
for han ku forså hvad kun få forstår 

at større end kæmper i afgrund og dal 
er en dværg på en kvist på en femtesal. 

 
Halfdan Rasmussen. 

 

HATTRICK: Et sportsudtryk, som stam-
mer fra England i 1870’erne og 80’erne, fra 
cricket. Spillerne var dengang iført høje hat-
te. Hvis en bowler med 3 bolde på rad tog 
tre gærder, var det skik at dette blev beløn-
net. Nogle steder gik kasterens hat rundt og 
modtog tilskuernes bidrag til belønning, an-
dre steder fik spilleren af sin klub en ny hat. 
Siden gik udtrykket, som altså betyder 
”noget excellent præsteret”, over i fodbold 
om tre mål i træk scoret af samme spiller. 

Bevingede ORD 
 



   

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  
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30/11 - 2020 kl.09.00 og 
10.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

2/12 - 2020 kl. 14.00 og 
3/12 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

2/12 - 2020 kl. 18.15-20.00 
Juniorspejderne: Hvem 
hygger mest? 
 
3/12 - 2020 kl.14.00-16.00 
Adventsstemning i kirken  
 

6/12 - 2020 kl. 10.00 
Gudstjeneste - Anden søn-
dag i advent 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
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Privat7558 8595 


