
 

 

 
 
 

 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Da den gamle redaktør 

havde overset, at 2020 har 
53 uger, kommer her endnu 
en 2020-avis. 
 
Og så var der jo den lille 

julekonkurrence … 

 

Der har været søgt flittigt i 

byens gader, og der blev 
trukket lod mellem de rigti-
ge svar, og svaret var … 

PEBERNØD. 
Det havde Saga og Storm 
fundet ud af sammen med 
mormor, og derfor kunne  
 

  
 

 
 

 
de som de heldige vindere 
modtage den udlovede køb-

mandskurv. 
 
TIL LLYKKE til dem og 
tak til alle, som deltog i 
konkurrencen. 

Se inde i avisen 

 

• Lidt sjove julelege 
• En del fodboldre-

sultater og 
• Mange annoncer 

Find bogstaverne 
og løs ordgåden. 

Andst Avisen siger TAK til alle 
ANNONCØRER og ønsker al-
le en glædelig jul og et godt 
nyt år. 
 

Vi siger tak med en gratis annonce i det-
te nummer af avisen. 



 
 
 
  

 

God afslutning af 
U 12-drengene  
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 12-drengene fra AUI 
havde en kortere tur til sæ-
sonens andet JBU-stævne, 
idet holdet kun skulle en 
smuttur til Brørup-hallen.  
 
Første kamp var mod 
hjemmeholdet, som vi også 
har haft nogle drabelige 
opgør med i udendørs fod-
bold. Og denne gang trak 
AUI det længste strå med 
en sejr på 2-0.  
 
Det blev fulgt op af en me-
get sikker sejr over Holsted 
på 4-1, inden vi måtte se os 
slået med 1-2 af Skærbæk.  
 
Årets sidste kamp med 
Gredstedbro sluttede 1-1, 
og dermed kan både spille-
re og trænere med god 
samvittighed gå på julefe-
rie, inden det går løs igen i 
starten af januar, med min-
dre der kommer nye coro-
na-restriktioner. 
 
U 12-drengene var ene om 
af repræsentere AUI, idet 
både U 10-holdet og U 8-
holdet måtte melde afbud 
på grund af corona-
mistænksomhed.  
 
Heldigvis kunne 
vi gøre det så tid-
ligt, at JBU Regi-
on 4 kunne nå at 
få ændret spille-
planerne i Chri-
stiansfeld og 
Sønderris-
hallerne  
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Måske skal du med i avisen i det nye år. 
Andst Avisen hjælper dig gerne med at få 
annoncen sat op - så velkommen i 2021. 



 
 
 
  

 
Spejderne har 
afleveret kalen-
der og program 
for kirken i jeres 
postkasse. 
 

Hvis I ved en fejl 
ikke har fået tin-
gene, så kontakt 
Bente på … 

40 45 50 91. 

 

 

Af Bente Ehmsen. 

Pebernøddetårn 
Skal der deles pebernødder ud, 
kan det gøres efter reglen:  
"Du må beholde alle dem, som 
du kan stable oven på hinanden 
som et højt tårn, uden at det 
vælter."  
Deltagerne kan lægge en pe-
bernød på deres tårn efter tur, 
så alle kan holde øje med hin-
andens bygningsværker af pe-
bernødder i takt med, at de sky-
der mod himlen. 
 
Tampen brænder 
Finder I en pebernød, så må I 
beholde den. Deltagerne leder 
efter pebernødder på tid. 

 

 
 
To hold kan konkurrere mod 
hinanden. Hvert hold får et be-
stemt antal pebernødder, som 
de gemmer i hvert sit rum. Hol-
dene leder efterfølgende i hin-
andens rum. De pebernødder, 
som de finder, må de beholde. 
Til sidst leder holdene efter de 
sidste pebernødder i deres eget 
rum for at finde dem, det andet 
hold ikke fandt. Derefter deler 
de deres samlede bytte af pe-
bernødder. 
 
MUS - gæt en pebernød 
Her gælder det om at satse sine 
pebernødder. Deltagerne sidder 
to og to over for hinanden eller i 

hold. 
Der 
lægges 
5-10 
peber-
nødder 
foran 
konkur-
renterne 
på en 
række. 
En del-
tager 
forlader  

 

 
 
rummet eller vender ryggen til, 
mens en anden peger på en af 
pebernødderne. Bagefter skal 
den første spejder forsøge at 
gætte, hvilken pebernød, der er 
blevet peget på ved at spise 
pebernødderne, der er blevet 
lagt op. Deltageren må spise/
beholde pebernødderne, indtil 
han/hun tager den pebernød, 
der er peget på. 
Tager deltageren den udpege-
de pebernød, så råber de andre 
"MUS". Så er det en andens tur. 
 
Pebernødscurling 
I den ene ende af et kartonark 
tegnes 3 cirkler inden i hinan-
den. Den inderste giver 100 po-
ints, den næste 50 og den sid-
ste 25 point.  
Deltagerne skiftes nu til at sen-
de en pebernød hen ad arket.  
 
Når alle har affyret deres peber-
nødder, tælles pointene sam-
men, og den, der har flest point, 
må spise alle pebernødderne.  
 
Hold øje med pebernødderne, 
så I ved, hvis der er hvis, når 
pointene skal tælles op. 

 



 
 
 
  

Dårlig klubmoral ! 
 

Af Kurt B. Frederiksen 
 

U 10-pigerne fra AUI havde glæ-
det sig til at møde nogle nye hold 
til det andet JBU-stævne i inde-
fodbold, hvor fem hold skulle væ-
re deltagere. I starten af ugen 
meldt Hjerting fra og på kampda-
gen udeblev Bramming uden af-
bud.  
Det er ganske enkelt dårlig klub-
moral, for telefonen må også være 
opfundet i Bramming.   
De tre fremmødte hold blev så 
enige om at møde hinanden to 
gang hver, og AUI startede mod 
de dygtige Jelspiger, som vandt 1-
0 i den første kamp og 5-0 i den 
anden kamp.  
Ind imellem skulle vi også spille 
mod Haderslev fK, og det blev to 
meget jævnbyrdige kampe, hvor 
de små pigeben virkelig fik løbet 
mange, mange meter frem og til-
bage i hallen. I den første kamp 
mod Haderslev tabte vi 0-1, men 
der var gode chancer til både 
Asta, Signe og Saga, dog uden 
mål. 
Da vi skulle møde Haderslev an-
den gang, var deres målmand ble-
vet lidt ked af det efter at have 
hentet bolden ud af målet ikke 
mindre end 12 gange i deres to 
kampe mod Jels, så hun havde 
ikke lyst til at spille mod AUI.  
Så lånte HfK en Jels-spiller, og 
det var lige deres topscorer, som 
også havde store evner som 
"målmand". Og det var ikke 
mindst hendes fortjeneste, at Sig-
ne blev eneste målscorer for 
Andst. Der var fine forsøg fra bå-
de Alberthe og Frederikke, og 
Kaya, som for første gang var i 
kamp for den grønne trøje, havde 
et kanonskud på stolpen i trekant-
sammenføjningen.  
Det lignede længe en Andst-sejr, 
men 48 sekunder før tid udligne-
de Haderslev til 1-1. Andst gav 
bolden op, og den blev lige snup-
pet af HFK-spiller, der scorede 
deres sejrsmål 7 sekunder før tid 
uden chance for Vanessa, der el-
lers gjorde det flot som "mål-
mand". Men pyt. Vi kan håbe på 
revanche ved det næste stævne 
den 9-10. januar 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 
En skadet spiller og et sidste øje-
bliks afbud til U 11-holdet i AUI 
betød, at vi måtte stille op uden 
udskiftningsspillere til de fire 
kampe i Billundhallen.  
På forhånd var der to afbud, men 
heldigvis har vi en mindre gruppe 
af piger, der kun spiller udefod-
bold, og dem kunne vi så trække 
på. Og stor tak for det. 
 
De fire AUI-piger var dygtige til 
at fordele rollerne imellem sig, og 
når det lige kneb lidt med pusten 
over vores fire modstandere, som 

alle stillede op med mindst to ud-
skiftere, så tog man lige en pause 
i målet.  
Her var navnlig Jane meget, me-
get stærkt spillende, men hun 
kunne lige som medspillerne ikke 
forhindre de fire nederlag.  
 
Men de fem hold fra Varde med 
to, Billund, Blåbjerg og AUI var 
meget jævnbyrdige, så vi ser frem 
til at møde i hvert fald nogle af 
dem igen i den første weekend i 
januar.  
 
Vores mål blev forøvrigt fordelt 
smukt mellem Natascha og Mia. 

 

U 11-piger uden udskiftere 



 

 

 

hold bestod af nuværende og 
kommende elever fra Kongs-
bjergskolen i Lunderskov, mens 
det andet hold bestod af nuværen-
de og kommende elever fra Øster-
byskolen i Vejen. Og det blev en 
herlig dyst, som sidstnævnte 
vandt 3-2. 
Nu er der juleferie, og så starter 
træningen den 8. januar med 
kampe allerede i weekenden den 
9-10. januar.  

 

Gredstedbro, som begge var med 
i A-rækken i sæson 2019/2020.  

Det gav nederlag på 1-5 og 1-3.  

Her var målscorerne Laura Kirsti-
ne med seks, Silje og Storm hver 
to og Linnea et enkelt mål. 
 

De to Andsthold skulle efter pla-
nen også møde hinanden, men det 
er der ikke så meget grin ved, så 
vi mixede de to hold, så det ene  

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Fire af ni tilmeldte hold i 
den nordlige del af Regi-
on 4 havde meldt afbud 
til årets sidste JBU-
stævne i indefodbold. 

De resterende fem hold kom så 
i samme pulje.  

M-holdet (hvor Malene spiller 
bagerst) lagde ud med en frem-
ragende kamp mod et ellers 
stærkt hold fra Ribe, som blev 
slået med hele 6-1, og det blev 
fulgt op af to andre sikre sejre 
over Gredstedbro 5-1 og Gram 
5-0.  

Line har virkelig fundet sig til 
rette på holdet, og hun blev da 
også topscorer med fire mål 
ligesom Malene og Katrine.  

Lærke og Mia Maja scorede hver 
to flotte mål, dels på hovedstød 
og dels på helflugtere, mens Falk 
nettede tre gange.  

Til gengæld var hun meget stærk i 
bandespillet. 
 

Det andet hold, som vi betegner 
som S-holdet, fordi Storm er ba-
gerst, lagde også fint ud med en 
sikker sejr på 7-2 over Gram, men 
så kom vi på arbejde mod Ribe og  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 13-holdene til stævne i Gram-hallen 
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23/12 - 2020 kl. 14.00 og 
24/12 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

24/12 - 2020 kl. 11.00 - 
11.45 
Jule-Børnegudstjeneste   
 

24/12 - 2020 kl. 14.00 -
14.45 
Juleaftensgudstjeneste 
 
24/12 - 2020 kl. 16.00 - 
16.45 
Juleaftensgudstjeneste 
 

2021 
Glædelig jul og godt nytår! 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

AUI  

ønsker en  

 

rigtig Glædelig Jul 
 

samt et Godt Nytår 
 

Vi ses i AUI i 2021 


