
 

Af Borgerforeningen på facebook. 
 

Hjertegruppen har nu afsluttet ar-
bejdet med at renovere flagalléen.

 Stængerne er blevet malet, 
nye flag og knopper er sat på, der 
hvor det trængte, og vognen er 
blevet renoveret bl.a. med nye 
dæk. 
Som I måske bemærkede, blev de 
flotte, nyrenoverede flag indviet, 
da efterskolens elever vendte til-
bage i mandags.  
Vi vil gerne sige STOR tak til 
Hjertegruppen for det flotte arbej-
de, til Jørgen Lykke, som har lagt 

TankeGANG 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Vi er på vej mod påske. 
Hvad tænker du om det? 
 

I den kommende påskeuge kan du, 
hvis du spadserer en tur på kirke-
gården, få sat tankerne i gang om 
væsentlige ting i tilværelsen. 

Ovenstående er et af syv opslag, 
du kan møde ved rundturen på kir-
kegården i påskeugen. 
 

God tur! 

maskinhus til projektet, Laurids 
Schelde for diverse materialer og 
Bechs Auto, som har sponsoreret 

nye dæk til vognen .  
Borgerforeningen har selv dækket 
omkostningerne til maling og nye 
flag og flagknopper.  
 
Til 
gen-
gæld 
for det 
flotte 
reno-
ve-
rings-

arbejde støtter Borgerfor-
eningen Hjertegruppen

 med 1500 kr. om 
året i 5 år. 
 

          Side 2 

FLAGALLÉEN ER RENOVERET 

En kort opdatering fra købmands-
gruppen 
Der bliver fortsat arbejdet målrettet i 
købmandsgruppen på at få etableret en 
ny købmandsbutik i Andst.  
Vi har holdt flere møder bl.a. med Dag-
rofa, hvor vi har haft økonomi på dags-
ordenen. Der er fuld opbakning fra Dag-
rofa til projektet, og budgettet ser fornuf-
tigt ud, men ingen tvivl om, at der bliver 
behov for økonomisk opbakning fra bor-
gerne i Andst, for at vi kan nå i mål. Vi 
glæder os til at kunne fortælle meget 
mere om projektet og præsentere idéer, 
budget mv. for jer, så snart vi kan holde 
et borgermøde.  
Med venlig hilsen   Købmandsgruppen 



 
 
 
  

Pengene skal bl.a. gå til vedlige-
holdelse af byens hjertestartere. 
Vi er rigtig glade for, at vi kan 
hjælpe hinanden på denne måde. 

Vi håber byens borge-
re vil nyde synet af den flotte 
flagallé, når den er oppe! –  
 
Husk, den kan lejes gennem Bor-
gerforeningen for blot 20 kr. pr. 
flag og 250 kr. for opsætning/

nedtagning.  
Vi vil minde om, at det er tid til 
betaling af kontingent!  
 

 

Projekter som dette og vores 
fremtidige arbejde i Borgerfor-
eningen afhænger af jeres med-
lemskab! 
 

 

Priser for 2021 kontin-
gent til Borgerforenin-
gen er:  
• 150 kr. pr. par og  
• 75 kr. for enlige.  
• Betaling via mobile-

pay: 704455 

GENERALFORSAMLING 
2021 I ANDST LOKALRÅD 
Andst Lokalråd indkalder hermed til 
GENERALFORSAMLING. 
 

TIRSDAG, den 20. APRIL 2021 kl. 19.00. 
Stedet vil være afhængig af COVID19-situationen. 
Hvis den tillader forsamlinger igen, vil generalforsamlin-
gen blive afholdt i cafeteriet i Andst-hallen. Endelig be-
kræftelse vil blive kommunikeret ud ugen før. 
 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Kassererens beretning. 
5. Indkomne forslag. 
6. Initiativpris 2021. 
7. Valg til lokalrådet (vælges for 2 år): 
    Formand:  Morten Klyhn - ønsker ikke at genopstille 
    Næstform.: Malene B. Knudsen - ønsker ikke at gen- 
            opstille. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være i formandens hænder senest 16. april 2021. 
Med venlig hilsen              ANDST LOKALRÅD. 

U 13-pigerne fra AUI, som er eneste pigehold i hele Vejen 
Kommune, der deltager i liga-turneringen under DBU Jyl-
land, mødte endnu et fynsk hold, Tarup/Pårup i den anden 
kamp i træningsturneringen. Fynboerne havde nogle rigtig 
gode driblere i de forreste rækker, og det gav Andst-
forsvarerne lidt problemer i starten af kampen, hvor AUI 
ret hurtigt kom bagud 0-1. 
Hjemmeholdet havde også nogle gode tilbud alene med 
den fynske keeper, som lige rystede et par flotte redninger 
ud af ærmet. Kort efter scorede gæsterne endnu to mål. 



  

 

 

 
 

 

  

 
 

Jeg siger bare, at man skal være glad for 
vejret, så længe man kan trække det. 

Robert Storm Petersen. 
 

Alle taler om vejret, men ingen gør noget 
ved det. 

Charles Dudley Warner.  

 

NOGET OM DISTRAKTION. 
 

Ved Møllers jubilæum 
var der mer end gaver nok 

til at fylde et musæum, 
hvis man skulle. 

Der var palmetrær i potter, 
der var rottegift mod rotter, 

og en meget fin og flot 
massagerulle. 

 
Med brændevin og øller 

fik man munterheden frem, 
og fru Møller 

der var fuld som en fromage, 
kravled rundt i palmetræerne 
og trak flasker op med tæerne 

og gav Møller gift 
og rotterne massage! 

 
 

Halfdan Rasmussen. 

 

Udtryk, der på tryk kan 
føres tilbage til 1794. Det 
er først anvendt i USA, 
hvor vendingen har sine 
forudsætninger. 
Indian summer betegner 
en periode i det sene efter-
år, hvor det er varmt, tørt 
og roligt vejr. Sådanne 
perioder er regelmæssigt 
tilbagevendende i den 
nordlige del af USA. 
 

De pågældende distrikter 
var, da udtrykket opstod, 
endnu behersket af india-
nerne.  
Herhjemme betyder ud-
trykket en særlig varm 
periode i eftersommeren 
eller det begyndende ef-
terår. 

Bevingede ORD 



 

spillere på banen, idet vi fra nu af 
kan spille med 11 spillere. 

AUI-spillerne har vænnet sig til 
spillet på en "rigtig" bane, og bil-
ledet, som er taget lige før Male-

ne scorer, giver også et godt bille-
de af spillernes forståelse af at 
placere sig rigtigt på en stor bane. 

I 2. halvleg havde forsvaret med 
Storm, Mia Maja og Silje fået styr 

på forsvarspillet, og AUI-pigerne 
overtog mere og mere af spillet 
og fik dermed vist, at konditionen 

er ved at være up-to-date. Katrine 
afsluttede et hurtigt angreb over 
fløjen med at reducere til 1-3, det 

blev 1-4 efter et forsvarskiks, in-
den Malene smukt løb fra de fyn-
ske forsvarspillere og placerede 

bolden i nettet til slutresultatet 2-
4. 
Det var så sidste kamp med 10 

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 

Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 

 
 
 
 
 
 

 

NB! 
29/3 - 2021 kl. 10.00 
Udendørs gymnastik. 
 

31/3 - 2021 kl. 14.00 og 
04/4 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

01/4 - 2021 kl. 19.00 
En lidt kortere gudstjeneste 
Skærtorsdag 
 

02/4 - 2021 kl. 10.00 
En lidt kortere gudstjeneste 
Langfredag 
 

04/4 - 2021 kl. 10.00 
En lidt kortere gudstjeneste 
Påskedag 
 

05/4 - 2021 kl. 10.30 
En lidt kortere gudstjeneste 
2. Påskedag 
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