
Så er der igen lidt nyt 
fra Borgerforeningen.  
 
Af Helene Kjær Klyhn. 
 
Selvom Corona desværre har sat 
en stopper for at afholde mange af 
de arrangementer, vi plejer, så ar-
bejder vi stadig på en masse spæn-
dende projekter! 
 

Andehuset 
Har I lagt mærke til noget nyt i 
Anlægget?  
Borgerforeningen blev kontaktet 
af en dyrevenlig Andst-borger, 
som syntes, det ville være så dej-

ligt, hvis der igen kunne komme 
lidt fugleliv og forhåbentligt små 
ællinger i søen i 
anlægget – især 
for byens mind-
ste borgere.  
 
Hun havde selv 
skaffet et stort og 
solidt andehus, 
som Tunetanken 
gerne ville spon-
sorere til byen, så 
alt, hun ville, var 
egentlig bare at 
få lov at sætte det 
i søen i Anlægget 
med hjælp fra 

 
 
 

 

Borgerforeningen.  
Det blev selvfølgelig modtaget 
med åbne arme.  

Nyt fra Borgerforeningen 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

30. apr.  kl.  10.00  
Bededag 
 

02. maj kl. 10.00  
4. s. e. påske 
 

09. maj kl. 10.30  
5. s. e. påske 
 

13. maj kl. 10.00  
Kristi Himmelfart 
 

16. maj kl. 10.00  
6. s. e. påske 
 

23. maj kl. 10.00  
Pinsedag 
 

24. maj kl. 09.30 + 11.00  
2. pinsedag 
 

30. maj kl. 09.00  
Trinitatis 

 

06. juni kl. 10.00  
1. s. e. trinitatis 
 
 

 
ANDET KIRKELIV: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. maj kl. 09.30 + 11.00  
Kort andagt i kirken, dernæst 
tur til Gamstgård, Gamstvej 
34 til fælles gudstjeneste med 
Veerst, Bække og Gesten. 
Medbring selv siddeplads! 
 
 

06. juni kl. 14.00   
Byvandring med Hans Win-
ther. Vi får en kop kaffe un-
dervejs og runder også kirke-
gården.  

 

 

KIRKELIG VEJVISER: 
PRÆST: 
Helle E. Torp, 75 58 80 30 
Kirkekontor, Markdannersvej 17. 

Hertil rettes henvendelser angående per-
sonregistrering; fødsel, vielse, dødsfald 
og navneændring, eller hvis man af an-
den grund ønsker en snak med præsten. 
 

Når præsten holder fri, passes embedet af 
Martin Kobbersmed i Skanderup. 
75 58 50 02 - makk@km.dk 

 

GRAVER:  
Jeppe Bruun, 75 58 86 34 
Kirkegårdskontor, Vestergyden 16 
Hertil rettes henvendelser angående kir-
kegården. 
Kontoret har åbent: 
Tirsdag - fredag: 9.45 - 10.15 
 

ORGANIST:  
Karin Johansson, 28 81 13 15 
 

KIRKESANGER:  
Elisabeth Fischer Jessen, 28 93 84 96 
 
MENIGHEDSRÅDETS FORMAND:  
Bent Jørgensen, 22 44 59 33 
 

På grund af Bededag er 
avisens deadline rykket 
frem til… 

MANDAG KL. 19.00 



Fortsat nyt. 
 

For nylig blev andehuset så søsat. 
Vi håber på, der snart flytter nye 
beboere ind i huset. 
1000 tak til Kristina Mølbæk Hei-
sterberg for et supergodt initiativ, 
Tunetanken for at sponsorere det 
flotte Andehus og til Laurids 
Schelde for at hjælpe med søsæt-
ningen.  

Sporet 
Vi har gennem Vejen Kommune 
og ”Spor i landskabet” nu fået 
leveret helt nye, flotte skilte og 
stolper til markering af sporet 
gennem Gamst Søenge.  I som-
meren sidste år gik vi turen igen-
nem sporet sammen 
med medarbejdere 
fra Vejen Kommu-
nes ”Team natur og 
vandmiljø”, og vi 
kunne her konstate-
re at skiltningen 
langs sporet virkelig 
trængte til en opgra-
dering. Det står vi 
klar med nu, og vil 
gå i gang med op-
sætningen af de nye 
skilte i løbet af sen-
sommeren.  
 
Vi får brug for nog-
le hjælpende hæn-
der, så hvis det er 
noget DU kunne 
have lyst til at delta-
ge i, hører vi meget 
gerne fra dig. 
 

Shelters 
Vi havde forventet at være klar til 
at opsætte de nye shelters i løbet 
af foråret og sommeren, men byg-
getilladelsen fra kommunen er 
desværre ikke helt på plads end-
nu, så det bliver udsat til efter 
sommerferien. Vi glæder os til at 
komme i gang og få etableret et 
alletiders sted at mødes og nyde 

naturen! 
 

Sankt 
Hans 
Endelig ser 
fremtiden 
lysere ud 
og forsam-
lingsloftet 
bliver hæ-
vet løben-
de de næ-
ste par må-
neder. Det 
betyder at 
vi højst 
sandsyn-
ligt godt 
kan holde 
Sankt 

Hans i år! Så sæt allerede nu 
kryds i kalendere d. 23. juni, hvor 
vi skal have tændt op i det store 

bål i anlægget.   
 

Kontingent 
Alt dette arbejde og de opgaver, 
vi påtager os i Borgerforeningen, 

kræ-
ver 
både 
tid, 
kræf-
ter og 
penge 
– det 
er der-
for 
helt 
afgø-
rende, 
at vi 
har 
byens 
opbak
-ning, 
og at 
vi 
mod-
tager 
kon-

tingentindbetalinger.  
 
Så har du endnu ikke betalt kon-
tingent for 2021, kan du sagtens 

nå det endnu   

Nye skilte på vej ud. 

Venter på HJÆLP! 

Kontakt Borgerforenin-

gen, hvis du har lyst! 
 

150 kr. pr. par 
75 kr. for enlige 
Mobilepay: 704455 
(husk at påføre 
adresse) 
Kontonr.: 1551-

9746498 



 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Ribe BK havde placeret turne-
ringskampen i U 13-piger, liga 3 
på deres opvisningsbane, og det 

var lige noget, som AUI-spillerne 
kunne bruge, selvom banen var 
lidt "langhåret". Allerede efter to 

minutters spil strøg Katrine til 
baglinien, men indlægget strøg 
lige forbi angribernes støvler.  

 
 

 

Kort efter erobrede Malene bol-
den på midtbanen, tog en solotur 
og scorede sikkert.  

 
Laura Kirstine har fundet storspil-
let frem på den defensive midtba-

ne, men havde også kræfter til at 
gå med frem, og på to af hendes 
oplæg scorede Malene og Lærke 

til 3-0 inden pausen. 
 
I mangel af en fast målmand har  

 
 

 

holdet valgt at fire forskellige 
spillere vogter målet i hver 15 
minutter og i hver sin målmands-

trøje.  
Det giver lidt afbræk i spillet, li-
gesom der også er udskiftninger 

på de forskellige pladser under 
kampen. Og det klarer spillerne 
rigtig, rigtig flot, og der var sjæl-

dent fare på færde foran AUI-
målet, selvom Ribe også havde 
deres tilbud.  

Andst Borgerforening afholder ordinær generalforsamling 
Invitation til generalforsamling 

Dato: 26. maj 2021  
Sted: Forsamlingshuset 

Tid: Kl. 19 
 
Generalforsamlingen afholdes med følgende rammedagsorden iht. vedtægterne: 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab for det foregående regnskabsår 
4. Fremlæggelse af budget for det igangværende regnskabsår 
5. Bestyrelsens øvrige punkter 
6. Indkomne forslag 
7. Valg til bestyrelsen og valg af 2 revisorer 
8. Eventuelt 

 
Motiverede forslag fra foreningens medlemmer til punkter på dagsordenen skal sen-
des til næstformand Simon Toft, simontoftjensen@yahoo.dk og være denne i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen består i dag af: 
• Formand Tommy Ditlevsen – ønsker genvalg 
• Næstformand Simon Toft Jensen – ønsker genvalg 
• Kasser Birgitte Havelund – ikke på valg 
• Sekretær Helene Klyhn – ikke på valg 
• Bestyrelsesmedlem Kim Blomberg – ikke på valg 
• Bestyrelsesmedlem Linda R. Nielsen – ønsker genvalg 
• Bestyrelsesmedlem Michael Mixen Krog – ikke på valg 
• Suppleant Jonas Høgh Stoltenborg – på valg/ønsker genvalg 
• Suppleant Peter Johansen – på valg/ønsker genvalg 
 
Borgerforeningen kan ud over 7 bestyrelsesmedlemmer have flere suppleanter, så er 
du interesseret i dette, er det en mulighed. 



Ganske vist re-

ducerede hjem-
meholdet til 1-3 
midt i 2. halv-

leg, men det var 
kun en stakket 
frist, før Malene 
og Lærke havde 

scoret til 5-1.  
 

Line og Falk har 
fået godt gang i 
spillet ovre i 

venstrekanten, 
og sidstnævnte 
scorede til slut-

resultatet 6-1.  
 

Kun en enkelt 
gang måtte kampens udmærkede 
dommer fløjte for off side, så det 

går den rigtige vej med at over-
holde denne "svære" fodboldre-
gel. 

 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 10-pigerne i AUI har taget hul 
på forårsturneringen i fodbold 
med en kamp på udebane mod 

Gaurslund, der viste sig at være 
en flok meget dygtige fodboldpi-
ger.  

Lige fra første fløjt rullede det 

ene angreb efter det andet frem 
mod Andst-målet, men på mira-
kuløs vis lykkedes det for forsva-

ret med en velspillende keeper i 
Vanessa at forhindre scoringer.  

 

Midt i første halvleg fik AUI kor-
rekt tildelt et frispark midt foran 

Gaurslunds mål. Vanessa blev 
hentet frem og hamrede bolden i 
mål. 1-0 efter første halvleg.  

Ind imellem havde AUI også nog-

le gode muligheder, bl.a. var Ma-
rie tæt på at score på langskud, 
ligesom Laura, Saga og Alberthe 

havde nogle lovende gennem-
brud. 
 

 

Kunne vi holde til det store pres 
fra hjemmeholdet i 2. halvleg i de 

sidste 30 minutter, og svaret var 
nej.  

Ikke mindre end ni gange måtte 
de tre forskellige Andst-målpiger 

pille bolden ud af nettet.  

De to sidste indledende kampe er 
heldigvis på hjemmebane, og så 
bliver puljen lavet om i gode og 

mindre gode hold. 
 

 

Vores udsendt "pressefotograf" 
havde så travlt med at følge den 
velspilede kamp, at hun helt glem-
te at få taget et billede fra en 
kampsituation, 

 

så Andst-avisens læsere må nøjes 
med et billede af en flok glade 

AUI-spillere, der på afstand har 
sagt tak for kampen til Ribe.  



  

 

 

 
 

 

  

 

Drømme er den sovendes vogter, ikke 
hans forstyrrer. 

Sigmund Freud. 
 

Den, der vil virkeliggøre sine drømme, 
må være vågen. 

Michael Pleghar. 
 

Drøm: Det ubevidstes virkelighed. 
Hans Lohberger. 

 

NATTEN ER  

EN GAMMEL MAND 
 

Natten er en gammel mand. 

Med en stjernekappe 

over skuldren vandrer han 

ned ad månens trappe. 
 

Standser på det sidste trin. 

Roder i sin taske. 

Nipper en tår månevin 

af en sølvblank flaske. 
 

Skænker blomsterne en tår 

af de dugblå strømme. 

Klapper jordens kind og går 

ind i dine drømme. 

 
Halfdan Rasmussen. 

 

JUNGLELOV 
 

Junglelov er en tilstand, 
hvor der ikke hersker lov 
og orden, og hvor den 
stærkeste har ret. 
 

Fra Rudyard Kiplings 
bog, The Jungle Book, på 
dansk JUNGLEBOGEN, 
1896. 
 

Udtrykket forbindes også 
med økonomisk liberalis-
me og darwinisme, hvor 
udviklingslæren tilpasses 
forholdene i samfundsli-
vet. 

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  
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. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

26/4 - 2021 kl. 10.00 
Gymnastik på Solhøj. 
 
26/4 - 2021 kl. 15.30 
Bævermøde 
 
26/4 - 2021 kl. 17.00 
Ulvemøde 
 

28/4 - 2021 kl. 14.00 og 
29/4 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
28/4 - 2021 kl. 18.15 
Juniorspejderne - møde 
 

2/5 - 2021 kl. 10.00 
4. s. e. påske 
 

 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen 

 

ANDST AVISEN  
er altid klar til at hjælpe, 

hvis du skal have  
en annonce sat op. 


