
På Andst Børne og 
Skolecenter var vi i 
fredags på løb.  
 

Af Sanne Ladefoged Nielsen. 
 

Vi skulle samle ind til Børnelun-
gefonden gennem Team Rynkeby 
under overskriften: ”Børn løber 
for Børn”. Alle elever havde fået 
mulighed for at indhente private 
sponsorater, og vi præsterede at 
indsamle intet mindre end 28.721 
kr.  
Dagen startede i første modul, 
hvor børnehaveklassen, 1. klasse 
og 2. klasse skulle løbe en bestemt 
rute. Alle klasser havde også fået 
udleveret en hvid T-shirt, som de 

så havde fået til opgave at dekorere. 
Ruten var 800 m lang, og børnene 
havde ca. en time til det. Vi sluttede 
af i solskin med sved på panden, 
smil på læben og en lækker juice. 
Da andet modul gik i gang, var det 
3., 4. og 5. klasses tur. Deres rute 
var 2,7 km lang, og de havde også 
en time til at løbe så mange runder 
som muligt. Deres tur sluttede også 
med sol, sved og store smil samt no-
get koldt at drikke. 
Vi er alle imponerede over, at så 
mange forældre og lokale virksom-
heder har valgt at støtte op om dette 
arrangement. Hvor er det fantastisk 
at kunne indsamle så mange penge 
til en god sag. 
Alle skal have stor tak for indsatsen, 

især alle de løbeglade børn. 

 

 
 

Læs i denne avis 
om… 
• Andst gennem 

tiderne. 
• Hjertegruppen 

Andst’s indkal-
delse til gene-
ralforsamling. 

• Pige– og dren-
gefodbold. 

• KFUM-
Spejdernes 
sommerlejr. 

 
God læsning. 



Andst 
gennem 
tiderne. 
Spændende tur 
med Hans Win-
ther gav tilbage-
blik og gode hi-
storier. 
 
Af Viggo Kaspersen. 
 
Her, hvor vi står, var 
jorden for 10.000 år 
siden dækket af ufat-
telige 2-3 km tyk is, 
og denne is har været 
med til at forme hele 
det landskab, vi bor 
på og er omgivet af. 
 
Da isen forsvandt, 
kom menneskene 
langsomt til, og rester af deres 
arbejdsredskaber er fundet i stor 
stil, bl.a. i bopladser omkring 
Gamst Søenge, men også på mar-
kerne rundt i sognet. 
 
Den ældste bygning er kirken, 
som sandsynligvis er bygget om-
kring 1150, altså 850 år gammel. 
Kirken har mange lighedspunkter 

med Ribe Domkirke, som også 
blev færdigbygget på denne tid. 
 
På det tidspunkt benævnes byen 
Anstath, men der kommer skif-
tende ændringer, indtil vi kommer 
til Andst, og på et tidspunkt bli-
ver Andst centrum i Andst Her-
red. 
 

Hans Winthers udgangspunkt var 
ellers 1950’erne, hvor han var 
barn i byen, og hvor byen så gan-
ske anderledes ud: 
 
I Andst by var der på det tids-
punkt 3 købmænd, 2 smede, 1 
bager, 1 slagter, mejeri, tøjbutik, 
møbelhandel,  skrædder, 1 spare-
kasse, kontantforretning med di-

verse småting og ikke 
at forglemme, Andst 
Kro, men også gartne-
ri og guldsmedebutik.  
 
Meget vigtig var også 
iskiosken på Mark-
dannersvej og centra-
len, hvor telefonsam-
talerne blev fordelt.  
 
I Vestergyden var der 
lægebolig. 
 
Hertil kommer køb-
mandsbutikker i 
Gamst, Gejsing, 
Andst Station og Lille 
Andst, hvor der også 
var flere smede. 
Og ved Andst station 
lå Andst Korn og 
Holger Linnets vogn-
mandsforretning. 
 



Sommerkamp i 
Gram 
Der er ofte overskud af spillere, 

når AUI-pigerne på U 13-holdet 
skal i 11-mandskamp, men hel-
digvis er der klubber, der lige ta-
ger en ekstra træningskamp i 

f.eks. en 7:7-kamp.  

En af dem var GIF Gram, og de 
to hold gav hinanden en rigtig fin 
sommerkamp, hvor navnlig første 

halvleg var jævnbyrdig.  

Efter en pauseføring på 2-1 til 
Andst mistede hjemmeholdet pu- 

 

sten i de sidste 30 minutter til de 
mere boldsikre AUI-piger, der 

oven i købet havde flere kanon-
skud på træværket.  

Vestergaard havde fået de målfar-
lige støvler frem, og det blev til 

tre mål skarpt 
forfulgt af Ma-
lou med to mål 

og et enkelt til 
de normale 
forsvarsspille-
re, Linnea og 

Louise.  

Og så er det 
for øvrigt dej- 

 

ligt, at det er let at få suppleret 
op, så vi kan stille fuldt hold, li-

gesom holdkammerater, der ikke 
skal spille, tager med som 
"heppere".  

Super kammeratskab. 
 



Den gamle Rytterskole, der lå på 
Markdannersvej, var afløst af 
skolen ved kirken, den bygning 
der lige er blevet fjernet, samt af 
den ”store skole” på modsatte 
side af Vejen, hvor nu Stenderup 
bor. 
 
Alle 4 skoler  i Andst, Gejsing, 
Gamst og Lille Andst blev i 
1958 afløst af Centralskolen, 
som blev bygget af lokale hånd-
værkere for 1 million kr. 
 
Men så blev der også plads til en 
lejlighed til frk. Carlsen, en af de 
dygtige lærere. 
Og skolen skulle ligge ved ho-
vedvejen for at præsentere Andst 
udadtil. 
 
Præstegården, som blev nedlagt 
for nogle år siden, men stadig 
rummer konfirmandstue og kirke-
kontor, ligger hvor tidligere en af 
de sidste gamle landbygårde lå, 
nemlig Johannes Linds hvidkal-
kede gård. 

Over for denne gård lå det gamle 
frysehus, som var første skridt på 
det moderne køkken, hvor alle 
har fryser, men dengang havde 
man en boks i frysehuset, evt. en 
halv, hvis man delte med en an-
den familie. 
En af de lidt krydrede historier 

dukker op, når man ser, hvordan 
kirkens løgkuppel tårner op over 
Skomagerhuset. 
Løgkuplen skyldes Casper Mark-
danner, som fik ordre fra Frederik 
d. 2. om at sætte et tårn på den 
smukke kullede kirke, og Casper 
Markdanner skyldes ifølge histo-

rien skomagerdatterens besøg på 
Koldinghus med jordbær, hvor 
prinsen, den senere Christian d. 3. 
fik øje på hende og ikke kun hen-
des jordbær.  
Hun fik af kongen overdraget No-
esgård, som ligger i ådalen øst for 
Gejsing. 

Der kunne skrives mange flere 
spalter og leveres mange flere 
billeder ud fra det, vi fik at høre 
søndag eftermiddag, men punk-
tummet bliver sat her. 
 
På Lokalhistorisk arkiv findes 
meget materiale, samlet af tidlige-
re skoleinspektør, J. Wilhelm 
Rasmussen. 
 
Og ellers kan avisen anbefale at 
købe Hans Winthers egen bog om 
de ting, der blev fortalt om. 
Bogen kan sikkert købes hos 
Hans Winther. 



KFUM-
Spejderne i 
Andst 
JUNIORSOM-
MERLEJR  
4.-6. JUNI 
 
Set på Facebook. 
 
Vi har i dag fundet vores pladser 
og samarbejdede om at lave læk-
ker indbagt pizza til aftensmad.

 
Der gik ikke mere end 1 time, før 
første mand skulle have plaster 
på. På under 2 timer var der 3 
med plaster.  
 
Vi glæder os til resten af weeken-

den . 
Vi har lavet er hyggeligt lejrbål

 med hjælp fra Line og Heidi

 
Der var sketches, sange og kon-
kurrencer samt masser af grin og 
smil.  
 
I morgen skal juniorene selv lave 

aftenunderholdningen  
 
Vi håber på en dejlig nat, og en 
frisk ny dag i morgen, med mas-

ser af sol . 

Godmorgen  
Så er vi stået op og påbe-
gyndt dagens aktiviteter

. 
 
Vi startede dagen med 
flaghejsning, og derefter 
lækker morgenmad. Hav-
regryn og varme boller. 

 

 

Vi lavede bålstole, som var et kæmpe hit, 

helt ind til frokost  



Til frokost røg der en masse hot-

dogs, og rugbrød  

 
Til kaffen senere hen, var der is 
hentet fra den lokale brugs, samt 
cookies vandmelon og sodavand. 

Det var tiltrængt  

 
 

 
Efterføl-
gende var 
der kon-
gespil, 
samt kre-
ahygge/-

bygge  
 
 
 
Vi fik is 
og vafler 
til aftens-

kaffen  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
U 13-pigerne fra Andst og Skod-
borg gik meget koncentrerede til 
opgaven i turneringens næstsidste 
runde, en udekamp mod Middel-
fart, vel vidende, at en sejr ville 
gøre holdet til puljevinder.  
 
Belært af erfaringen fra den første 
kamp i Andst, havde fynboerne 
lagt en meget defensiv taktik, 
hvor det mere gjaldt om at genere 
angrebsspillet hos de grønblusede 
end selv at komme til chancer.  
Sjældent har vi oplevet så mange 
indkast, hvor fynboerne nærmest 
stod i kø for at sparke bolden ud 

over sidelinien.  
 
Alligevel lykkedes det AUI/SIF-
angriberne at komme på skud-
hold, men hver gang sneg bolden 
sig lige uden om målstolperne 
indtil 90 sekunder før halvleg, 
hvor bolden efter et godt angreb 
over højrekanten med Celina, Ca-
roline og Malene blev afsluttet 
med en aflevering til Line, der 
smukt sendte bolden i mål.  
 

 
Falk, der stod i mål i første halv-
leg, kom i marken, og det udmøn-
tede sig i to flotte assists til Male-
ne og Silja, og så var kampen af-
gjort. Malene scorede endnu et 
mål til 4-0, og i kampens sidste 

minutter havde Sofie et hug, der 
havde retning mod det øverste 
målhjørne, men målpigen hev lige 
en fantomredning ud af ærmet.  
 
Storm havde ikke meget at lave i 
målet i 2. halvleg, for Mia Maja, 
Laura Kirstine, Katrine og Louise 
var virkelig stærke i den bagerste 
kæde.  
Og på midtbanen supplerede Lær-
ke og Caroline hinanden på for-
nemste vis.  
 
Andst/Skodborg-holdet spiller nu 
semifinale om det jyske mester-
skab i liga 3 mod Stensballe fre-
dag d. 18/6, enten hjemme eller 
ude. 

 
 
Derimod er U 8-drengene gået 
lidt i stå, og hjemmekampen mod 
Blåhøj/Filskov/Sdr.Omme blev 
tabt med 2-5 i en kamp, hvor gæ-
sternes forældre nok lige skulle 
tænke på, at det altså ikke er eu-
ropamesterskabet, de 8-årige 
drenge spiller om.  
 
Noget kunne tyde på, at DBUs 
nye tanker og handleplaner om-
kring børnefodbold ikke er nået 
ud til det midtjyske område end-
nu.  

Gregers, der var lidt småskadet 
inden kampen, scorede en en-
kelt gang, og det samme gjorde 
Bertram, mens Tobias fik nettet 
til at blafre to gange.  
 

Dejligt at se,  at det flittige 
fremmøde til træning også giver 
resultater, når der står points på 
spil.  
 

Onsdag, d. 16/6 er der udekamp 
i Jels, inden holdet slutter af på 
hjemmebane torsdag, d. 24/6 
mod Skodborg. 

 
 
 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Som naboklubber har U 12-
holdene fra Vejen SF og Andst 
U&I mødt hinanden utallige gange 
i de sidste tre år, men for første 
gang lykkedes det for Andst-
drengene at forlade banen med tre 
points efter en rigtig "herrekamp", 
hvor man næsten kan sige, at der 
var kamp om hver eneste meter.  
 
Sejrscifrene lød på 4-2.  



 

middag, hvor de 20 spillere blev 

delt på fem hold á fire spillere, to 

fra hver klub, så pigerne kunne 

lære hinanden endnu bedre at ken-

de, inden vi for alvor laver hold-

samarbejde fra 1/7.  

 

AUI havde stillet tre fodtennisba-

ner op, to til holdkampene, og en 

til det hold, der var oversidder, så 

alle var i aktivitet hele tiden. Og 

efter en lidt famlende start kom 

der virkelig snit over fodtennis-

spillet, og det blev til mange herli-

ge dueller ved nettet, selv om der  

 

også var et par "skævere" ind i -

mellem.  

Og mange fandt ud af, at det slet 

ikke gjorde ondt at heade til en 

bold, ligesom også "udviklings-

benet" kom flittigt i brug, når bol-

den skulle over nettet.  

 

Formiddagen sluttede med hjem-

mebagte vafler og saft, og det var 

ikke så ringe endda.  

 

Tak til køkkenpersonalet, og tak 

til Sydbank Fonden og Grænsefor-

eningen for et fint initiativ. 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

I anledning af Sønderjyllands gen-

forening med det øvrige Danmark 

skulle der i 2020 være afviklet en 

masse fodtennisstævner i det Syd-

og Sønderjyske område, men det 

måtte på grund af coronaen udsæt-

tes til i år.  

Andst og Skodborg var hurtige til 

at tilmelde sig med pigerne fra de 

to klubbers samarbejdshold, dvs. 

årgang 2007/2008, og det udmøn-

tede sig i et nyt net og en bold. 

 

Det blev en rigtig hyggelig for- 



  

 

 

 
 

 

  

 
 

Der findes to klasser i samfundet: 
folk, der får mere, end de fortjener, 
og andre, der fortjener mere end de 
får. 

Jackson Holbrook. 
 

Klassekampen står i dag mellem 
dem, der kan ord, og dem, der in-
gen kan. 

Tom  Høyem. 
 

Mange har så megen klassebe-
vidsthed, at de kunne holde udsalg 
af den. 

Gabriel Laub. 

 
 

KLASSEKAMP 
 

Ordet er dannet af Karl Marx og brugt i 
”Manifest der kommunistischen Partei, 1848. 
Det har været et centralt begreb i kommunis-
men og i det danske socialdemokratis dannelse 
af den moderne velfærdsstat. 
 

Det er lykkedes, og det var baggrunden for 
statsminister Jens Otto Krags udtalelse: Klas-
sekampen er forbi på Socialdemokratiets 29. 
kongres i juni 1965. 

Bevingede ORD 

 
 

Jeg sidder i min gynge. 
 

Jeg sidder i min gynge 
og vipper med min storetå 

og hører blæsten synge 
den høje himmelblå. 

 
Den følger børn fra skole. 

Den vifter med mit birketræ 
og løfter i min kjole, 

så den kan se mit knæ. 
 

Halfdan Rasmussen. 
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14/6 - 2021 kl. 10.00 
Gymnastik på Solhøj 
 
16/6 - 2021 kl. 14.00 og 
17/6 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
20/6 - 2021 kl. 09.00 
3. s. e. Trinitatis - gudstje-
neste 
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