
 

Af Helene Kjær Klyhn. 
 
Onsdag, d. 26. maj  holdt Andst 
Borgerforening generalforsam-
ling, og vi vil gerne takke for det 
flotte fremmøde! 
 
Ca. 20 personer deltog og dagsorde-
nen blev styret til perfektion af Jens 
Johansen.  
Fra generalforsamlingen kan frem-
hæves: 

Et forslag fra en borger om at 
gøre en større indsats for den vilde 
natur og insektlivet i og omkring 
Andst, og samtidig være med i kon- 

 

kurrencen ”Danmarks vildeste 
kommune”. Vi havde en rigtig 
god snak om hvilke initiativer, 
der evt. kunne sættes i gang, så 
det hører I nok mere om senere. 

 Valg til bestyrelsen. Alle, 
der var på valg, ønskede gen-
valg, så bestyrelsen består der-
ved af de samme medlemmer 
som sidste år.  

Hædring af æresmedlem. I 
vedtægterne er det angivet, at 
bestyrelsen kan udnævne et 
æresmedlem. 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 13. juni kl. 10.00 
2. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 20. juni kl. 09.00 
3. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d 27. juni kl. 10.00 
4. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 4. juli kl. 10.30 
5. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 11. juli kl. 09.00 
6. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 18. juli kl. 10.00 
7. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 25. juli kl. 10.30 
8. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 1. aug. kl. 09.00 
9. s. e. trinitatis 

 
Søndag, d. 8. aug. kl. 10.30 
10. s. e. trinitatis 
 
ANDET KIRKELIV: 
 

 

 

 

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 
 

Sogneudflugt 
for alle aldre! 
31. aug. 9-18. 

 

Turen går i år til 
Aabenraa, hvor en 

guide vil vise os 
spændende steder 

i byen. 

Husk at invitere 
NABOEN. 

 

Velkommen 

 

 

Andst Borgerforening Præstens spalte. 
 

Som et barn.  
Når man har læst en tekst mange 
gange, læser man den ikke så nøj-
agtigt med tiden. Man stoler på sin 
evne til at genkende og genkalde 
sig sammenhængen og betydnin-
gen.   
En passage fra Markus-evangeliet 
er blevet læst og hørt utallige gan-
ge, fordi den altid lyder ved dåb: 
Den, der ikke modtager Guds rige 
ligesom et lille barn, kommer slet 
ikke ind i det.  
Alligevel kan man ved læsning 
nummer 257 pludselig undre sig 
over, at der er mere end én måde at 
forstå teksten på.  



Det valgte vi derfor at gøre, da vi 

havde tænkt på en helt bestemt 
kandidat.  

Denne person har gjort en 
kæmpestor indsats for by-
en gennem mange år og 
har også tidligere være en 

del af borgerforeningens 
bestyrelse.  

Han er initiativrig, får tin-
gene gjort og giver altid en 
hånd med, hvor der er 
brug for det.  

Derudover bidrager han 
altid med godt humør og 

stort engagement.  

Tillykke til Steen Stolten-

borg med titlen som … 
Æresmedlem af Borgerfor-

eningen 2021.  

 



 



Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 
 

Årets beretning til Andst 
Avisens repræsentant-
skabsmøde 31/5 2021. 
 
Godt et år er gået, siden vi sidst 
var samlet til repræsentantskabs-
møde. Verden har været urolig og 
dagligdagen meget anderledes for 
de fleste.  
 

I dette meget anderledes og om-
skiftelige år har Andst Avisen 
stabilt og trofast udkommet uge 
efter uge. Det har været småt med 
lokalt-stof – fordi fritidsaktivite-
ter og arrangementer ikke har væ-
ret. Viggo har uge efter uge tryllet 
en avis frem, og for det skal lyde 
en stor tak! Tak for den store ind-
sats, du gør uge efter uge! 
 

Økonomien så sidste år lidt stram 
ud. Vi besluttede, at en justering 
af annonceringspriserne måtte 
være en del af løsningen. Gamle 
aftaler måtte opdateres, og det 
blev effektueret i løbet af foråret 
– uden frafald af annoncører – af 
den grund. Også en stor tak til 
alle avisen annoncører. Uden jer 
– ingen avis. 
 

Andre løsningsforslag blev vendt 
for at sikre avisen en bedre øko-
nomi. Bl.a. blev et muligt samar-
bejde med Borgerforeningen ita-
lesat – dog ikke iværksat.  
 

Skæbnen ville nemlig, at vores 
faste aftale om trykning af avisen 
blev opsagt, og derved stod vi og 
skulle finde en ny trykker.  
Lidt ved et tilfælde fik vi kontakt 
til Sus-design, som nu trykker 
Andst Avisen hver uge – og til en 
billigere pris. Siden sommerferien 
2020 er avisen blevet til en fysisk 
en af slagsen vha. Susanne Vil-
ladsen i Haderslev.  
 

Bente har i forbindelse med dette 
fået en ekstra opgave. Hver uge 
henter hun avisen i Vejen og tæl-
ler op og gør klar til omdeling. 
(Fra maj måned bliver avisen dog 
sendt til Bente). Så ud over at 
Bente har godt styr på økonomi-
en, tager hun også en ekstra tørn 

hver uge, så borgerne i Andst kan 
få deres avis. Tusind tak for det, 
Bente! 
Tage, som har tjansen med at få 
snakket med annoncørerne og få 
aftalerne i hus – har også en vig-
tig opgave. Ofte kan det kræve en 
vedholdende og tålmodig indsats 
– så det er godt vi har dig, Tage! 
Tak for den fritid og energi du 
bruger på at vedligeholde avisens 
eksistensgrundlag. 
 

Andst Avisen har det forgangne 
år haft et fast oplag på 140 trykte 
aviser, og samtidig sendes den til 
mange mailadresser hver uge. Vi 
har fået en sund økonomi og tak 
til de trofaste omdelere – som og-
så gør en vigtig forskel ved at gi-
ve Andst en lokal avis, som uge 
efter uge leverer informationer fra 
borgere til borgere, om hvad der 
rør sig, tiltag og udvikling i og 
om Andst. 
 

I året, der er gået, har vi forsøgt at 
få en højere involvering af lokal-
samfundet i avisen. Det har været 
en udfordring, da der ikke har 
været gang i ret meget fritidsliv. 
Alligevel har der været personlige 
beretninger, madopskrifter og ar-
tikler om den vilde natur.  
Avisen arrangerede en julekon-
kurrence med et bogstavløb rundt 
i byen med en flot julekurv som 
præmie.  
 

At få interessant og relevant ind-
hold i avisen er en igangværende 
proces. Fodbold er fast indhold 
hver uge – og Kurt er fantastisk 
til at få sendt både tekst og bille-
der – så bliver det vist ikke ret 
meget mere lokalt og relevant! 
 

Fremtiden er som altid svær at 
spå om. Hvor den rent økonomisk 
så mere mørk ud for et år siden – 
så lysner det på mange områder i 
år. Samfundet er kommet mere i 
gang, der er mere at skrive om – 
og avisen er omgivet af menne-
sker, som gerne vil den.  
 

Tak til alle, som har bidraget i 
årets løb med artikler, omtaler og 
billeder; for hvert et afsnit forfat-
tet af Andstborgere til Andstbor-
gere – des mere lokalforankret og 

relevant bliver avisen. 
Og – dig… dig som læser avisen 
– tak til dig! Det er altid langt sjo-

vest at arbejde med og for en avis 
– som rent faktisk bliver læst! 

Andst Avisen Repræsentantskabsmøde 

Præstens spalte - fortsat: 

Hvad betyder ”ligesom et barn”? 
Skal man tage imod Guds rige på 
samme måde, som et barn tager 
imod det? - Uskyldigt, måske lidt 
naivt og uden forudsætninger. Eller 
skal det forstås sådan, at man skal 
tage imod Guds rige, som om det 
var et barn, man tog imod? Et lille 
skrøbeligt væsen, der kræver kærlig 
pleje og omsorg, hengivelse og op-
mærksomhed.  
Eller er der ligefrem en mening med 
selve dobbelttydigheden?   

 

På den måde må man forstå det der-
hen, at det handler om både at møde 
verden med en fordomsfri nysger-
righed og glæde og en tillid til, at 
alle drømme kan opfyldes, og gøre 
det i respekt og med kærlighed til 
gudsriget, som må identificeres med 
verden og dens skabninger.   
 

Et sted på nettet lå en note frit frem-
me og delte en tilsvarende tanke:  
Tag vare på dig selv, som du ville 
tage vare på et lille barn: sørg for 
altid at spise sundt og nærende, 
brug tid i den friske luft og gå tidligt 
i seng. Tag en lur og fald i staver, 
når du trænger. Sig aldrig grimme 
ord til dig selv eller udsæt dig for 
fare.  
Dit hjerte og dit sind er skrøbelige, 
omgås dem med varsomhed.  
 

Tanken er den, at når man ser sig 
selv som et barn, et Guds barn, så 
ved man, hvem man er, og hvad 
man behøver. Og – hvad der er vig-
tigere – man ved, hvad man ikke er 
og ikke behøver.  
 
Man er ikke sine fejl og sin 
frygt. Man behøver ikke slå sig 
selv med fornedrelse eller frygte, 
at Gud vender sit ansigt væk i 
lede, når man fortaber sig i tan-
kespind og selvhad.  
Man er elsket. Den sidste sæt-
ning i den anden læsning ved 
dåben er nemlig ikke til at tage 
fejl af eller misforstå:  
Se, jeg er med jer alle dage indtil 
verdens ende.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YES- JUBBI- HURRA  
VI KOMMER SNART….

 
BOGBUSSEN kommer ud 
at køre igen fra mandag 
den 14. juni og så frem til 
skolernes sommerferie.  
For at 
komme 
ind i bus-
sen, skal 
du have et 
gyldigt Co-
ronapas og 
bruge 
mundbind. 
 

Du kan og-
så aflevere 
materialer 

og få udleveret bestilte ma-
terialer i døren. 
VI glæder os helt VILDT 
til at komme på besøg hos 
jer igen. 
 

Mange GLADE hilsner fra 
bogbuspersonalet 

 
 

RETTELSE! 
 

I Andst Avisen uge 20 står 
der under artiklen om mar-
kedsdag på Solhøj: 
 

Borgerforeningen kunne evt. 
kontakte de nye ejere af Gamst 
Maskinstation … 
 

Gamst Maskinstation ejes sta-
dig af Kaj og Vagn Rasmus-
sen. 
 

De har solgt deres landbrug 
til et tysk selskab, som igen 
har bortforpagtet jorden til 
en dansk landmand. 
 

Men maskinstationen og 
den jord, Kaj og Vagn selv 
har forpagtet, driver de sta-
dig. 

Holder hver onsdag kl. 14.45 - 15.15 
på hjørnet af Markdannersvej og Ve-

stergyden 



 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Både drengenes U 12-hold og U 
10-hold er startet på de sidste 
kampe i foråret efter ombrydnin-
gen af rækkerne, og begge hold 
havde fordel af hjemmebane. U 
10-holdet mødte Skodborg, og 
Andst-spillerne lagde hårdt ud 
med et mål allerede efter 10 se-
kunder. Så var grunden lagt, og 
selv om gæsterne ydede mod-
stand, kunne de ikke stille noget 
op overfor AUIs velsmurte an-
grebsmaskine. Slutresultat 7-3 til 
Andst, der spillede en glimrende 
kamp. 

 

 

 
U 12-holdet er 
kommet i pulje 

med tre af de 
hold, som de 
også mødte i 

den indledende 
runde, og un-
derligt nok er 

der ikke byttet 
om på hjemme
-og udebane, 
så Andst-

drengene hav- 

 
de for anden gang i år fordel af 

hjemmebane mod Brørup. Og 
heller ikke denne gang fik de rød-
blusede gæster et ben til jorden, 

idet Andst vandt med 6-1 efter en 
rigtig god kamp. Mikkel scorede 
tre gange, mens Arthur, Esben og 

Bertram også kom på scorings-
tavlen med et mål  hver. Desuden 
var forsvaret med Daniel og Se-

bastian i spidsen sikkerheden 
selv, og det gav pote i den anden 
ende af banen. 

Set på facebook 
Skrevet af Lotte Smith-Petersen, som 
bor i Bording, hvor udrejsecenter 
Kærshovedgård ligger. 
 

Hvis nu nogen af jer skulle være ble-
vet bekymrede for, hvordan vi har det 
i Bording, vil jeg bare sige tak, vi har 
det rigtig godt! Vi oplever aldrig no-
get, naboerne har heller aldrig oplevet 
noget. Indimellem møder man nogen 
af “dem” fra Kærshovedgård i Fakta, 
hvor de opfører sig rimelig normalt, 
når de har inkasseret deres flaskebon.  
Man ser dem også vandre de 7 kilo-
meter frem og tilbage langs kartoffel-
markerne. Søde folk fra Indre Mission 
synger med dem og samler aflagte 
cykler og tøj til dem.  
Den lokale ejendomsmægler ta’r der-
ud et par gange om måneden og spiller 
brætspil eller fodbold med mændene, 
fordi “det er sgu så trist for dem”.  
Den vildeste forseelse, jeg har hørt om 
på det seneste, var, da en fyr blev ra-
sende henne på OK-tanken og smed 
en Marsbar i hovedet på ekspedienten 
(vist nok en King size). Og jeg ved det 
godt. Det må man simpelthen ikke! 
Politistatistikken siger, at der IKKE er 
sket en stigning i kriminaliteten i Bor-
ding siden Kærshovedgård åbnede. Og 
de må jo vide det. 



U 9-piger 

med sejr og 

nederlag 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Fodboldpigerne på U 9-

holdet i Andst har haft 

travlt med at spille kam-

pe efter ombrydnings-

pausen.  

Første modstander var en træ-

ningskamp på udebane mod 

Vamdrup, hvor vi lige skulle have 

spillet holdet sammen, efter at 

pigerne fra 3. klasse er delt op på 

henholdsvis U 9 og U 11-holdet.  

Og det blev en rigtig god kamp, 

hvor Liva var virkelig god som 

målpige, og der var masser af 

godt sammenspil med fine afslut-

ninger, som resulterede i en 

Andst-sejr på 6-2.  

Kaya fik lavet sit første mål i den-

ne sæson, mens Signe, Saga og 

Laura delte de øvrige mål. 

 

De to sidstnævnte kom også på 

scoringslisten i søndagens gæl-

dende kamp på hjemmebane mod 

Vejle Boldklub, som vandt 8-2.  

Vejlenserne var ramt af nogle sid-

ste øjebliks afbud, og i stedet for 

at melde afbud til kampen havde 

man valgt at tage nogle meget 

stærke A-spillere med.  

Men der er krummer i AUI-

pigerne, som gik til kampen med 

liv og sjæl i overværelse af en del 

forældre, som både nød spillet og 

det gode vejr.  

Næste kampe for U 9-pigerne bli-

ver i Seest søndag d. 20/6, men 

inden da har de mulighed for at 

deltage i "STORE EM-DAG på 

Andst stadion lørdag, d. 12/6 fra 

kl. 10 - ca. 11.15 sammen med 

andre drenge og piger fra AUI. 

Første pointtab til 

U 13-pigerne. 

I hjemmekampen mod 

Christiansfeldt måtte fod-

boldpigerne på U 13-holdet 

for første gang i år nøjes 

med uafgjort.  

Andst fik ellers en drømmestart, 

da kampens store spiller, Silja, 

allerede i det fjerde minut spillede 

Katrine fri til 1-0, og fem minut-

ter senere var rollerne byttet om, 

og så stod det 2-0 til Andst.  

En ny assist fra Silja, denne gang 

til Malene, bragte Andst foran 3-

0, men sønderjyder er kendt for 

aldrig at give op, og inden pausen 

havde de gulblusede reduceret til 

3-2. 

Selv om AUI måtte undvære den 

stærke midtbanegeneral, Lærke, 

som desværre måtte se hele kam-

pen fra sidelinien, da hun vrikke-

de om på foden under opvarmnin-

gen, formåede holdet at presse 

spillet op på gæsternes banehalv-

del, men chancerne blev ikke ud-

nyttet mod et hårdt kæmpende 

CIF-hold, som oven i købet fik 

udlignet til 3-3.  

Nu skal det også siges, at spillet , 

ikke flød så let, som i de sidste to 

hjemmekampe, men så har vi no-

get at arbejde med til træning. 

 

Billedet: Silja var meget tæt på 

at afgøre kampen to minutter 

før tid, men bolden gik lige for-

bi mål  

Læs i næste nummer 

om LOKALRÅ-

DETS ARBEJDE. 



U 11-PIGERNE 
VINDER OVER 
EGTVED 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Fodboldpigerne på U 11-holdet 
var forventningsfulde til den før-
ste kamp efter ombrydningen, 
hvor holdet er skiftet fra 5-mands 
fodbold til 8-mands fodbold, og 
det var noget, som det løbestærke 
Andsthold havde stor glæde af.  
 

Men hjemmeholdet var også godt 
kørende og spillet bølgede frem 
og tilbage med gode scoringstil-
bud til begge hold.  
 

Andstpigerne var meget tæt på et 
par gange med nærgående forsøg 
både fra Natascha, Marie, Vanes-
sa og Mia, men 0-0 ved pausen.  
 

I 2.halvleg var snittede AUI-
skuddene stolperne på den forker-

te side flere gange, men hjemme-
holdet havde også nogle gode for-
søg, som Jane klarede i stor stil.  
 

Dejligt at se, at målmandstrænin-
gen giver resultater.  
 

Bedst som alle havde indstillet sig 
på en 0-0 kamp, blev Mille fældet 
ca. 20 meter fra mål uden at dom-
merens fløjte lød, men situationen 
blev lynhurtigt opfattet af Caroli-
ne, der snuppede bolden, tog et 
par træk og hamrede den i mål.  
 

1-0 og stor glæde på AUI-holdet, 
der havde Sally og India som 
stærke forsvarsspillere. 
 
 

LIDT FOR LET 
Når alle spillere er til rådighed for 
U 13-liga 3 - holdet i AUI, vil der 
være oversiddere, og for at sikre 
at alle spillere kommer i kamp,  
aftaler vi U 8-kampe mod andre 

U 13-hold, der til daglig spiller 5-
mands. Stepping, der har mange 
U 12-spillere på deres hold, er 
nødt til at være med i en U 13-
række, fordi Region 4 kun tilby-
der toårige pigerækker, men det 
var deres første U 8-kamp, så 
spillet var lidt rodet i starten af 
kampen fra begge sider.  
Efterhånden kom der mere facon 
over spillet, men der var aldrig 
tvivl om resultatet.  
Efter 2-0 ved pausen vandt AUI 
med 6-0. To mål af Ida og Falk, 
et af Louise og Sofie, mens Silje, 
Mia Maja og Rimante var påpas-
selige i forsvaret.  
Falk og Vestergaard hold buret 
rent, og med tre assist var Freja i 
oplæggerens rolle uden at få sco-
ret selv. Til returkampen i Step-
ping vil vi nok stille med flere 
spillere fra vores U 11 og U 12-
årgang for at få en mere jævnbyr-
dig kamp. 



  

 

 

 
 

 

  

 
 

Fordommen er en ensrettet gade med stop-
forbud for forstanden. 

Louis Guilloux. 
 

En dom lader sig modbevise, men aldrig en 
fordom. 

Marie von Ebner-Eschenbach. 
 

En fordom er en fejltagelse, der har slået 
rødder. 

Martin Held. 
 

Vi foragter alle fordomme, men vi er alle 
forudindtagede. 

Herbert Spencer. 
 

Fordomme er narrenes fornuft. 
Francois de Voltaire. 

 

 

KIMSE 
Ikke kimse ad nogen/noget! 

Ikke foragte nogen/noget. 
 

Ordet kimse kan føres tilbage til fællesgermansk 
kimison, dreje frem og tilbage, og ordet er afledt 
af kiman, der bare betyder dreje. 
 

Den oprindelige betydning af kimse er, at gøre et 
kast med hovedet, slå med nakken, men i moder-
ne dansk kan kimse kun bruges i udtrykket ”ikke 
kimse ad nogen eller noget. 

Bevingede ORD 

 
 

SOMMERFUGLEN. 
 

Sommerfuglen er så let 
som en piges åndedræt. 

Når de fine vinger bæver 
ligner den en blomst der svæver. 

 
Før jeg sover trygt og tyst 
kan jeg mærke i mit bryst 

hjærtets gode stilhed svinge 
som en sommerfuglevinge. 

 
Halfdan Rasmussen. 



 

 

 
 

 

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. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

7/6 - 2021 kl. 10.00 
Gymnastik på Solhøj 
 
9/6 - 2021 kl. 14.00 og 
10/6 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
13/6 - 2021 kl. 10.00 
2. s. e. Trinitatis - gudstje-
neste 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 
 
 

Normalt er 
avisens som-
merferie i 
ugerne 28-32. 
 
I år bliver 
det ugerne … 
 


