
 

Til Lokalrådets generalforsamling 
blev årets Initiativpris uddelt til 
EANP – Event party Andst v. 
Frank Osberg. EANP organiserer 
Lan/gaming parties for unge og de 
”unge gamle”. Der har været stor 
tilslutning til de arrangementer der 

har været i Andst hallen. De har for-
mået og samle mange og meget sto-
re præmier til vinderne af gaming 
turneringerne. De har pt. 400 med-
lemmer på deres forum. 
 
Stort og velfortjent tillykke! 

 

 

 
Andst Avisen i denne uge: 

• Nyt fra borgerforeningen. 

Læs om Sankt Hans og 

shelterbyen  

• Info om hjerteløber-møde 

samt generalforsamlingen 

• Vores natur - din natur 

• Stemningsbilleder fra 

sommermarkedet 

• Lokalrådets 

Formandsberetning 

• Fodboldnyt 

• Næstsidste side 

Årets Initiativpris 

Tak for opbakningen 
Stemningen var i top til sommer-
markedet i lørdags. I god tid var 
forsamlingshuset klar med hygge-
område udenfor og hejst Danne-
brog. Selvom solen ikke skinnede 
helt så meget som håbet fejlede 
humøret intet. Der var boder, kaf-
fe og kage, fadøl, pølser, honning, 
knallerter, stjerneløb, besøg af po-
nyer fra Ridecare, og meget, me-
get mere. TCS-shop havde både 
bål, kaffe og dåsekast og åbent i 
butikken med en masse gode til-

bud. Både børn og voksne hyggede 
sig og nød samværet. En enkelt lille 
byge kunne ikke skræmme Andst-
borgerne væk - og fra kl. 10-15 
emmede det af hygge og en snert af 
by-fest-stemning sneg sig ind. 
Tusind tak til alle for den store op-
bakning. Det er virkelig fantastisk 
at opleve opbakningen både fra jer 
som kommer med boder og mad - 
og også alle jer som lagde vejen 
forbi og var medskabere af den go-
de stemning. John og jeg siger jer 
alle mange tak! 



Skt. Hans 
 
Vi er så heldige, at forsamlingsfor-
buddet bliver hævet til 500 perso-
ner ved udendørs arrangementer, 
og vi kan derfor med STOR glæde 
invitere til Skt. Hans i anlægget d. 
23. juni! Vi skal selvfølgelig stadig 
passe på hinanden og tage nogle 
Corona hensyn, og derfor tilbyder 
vi desværre ikke at tænde op i gril-
len eller at lave snobrød i år. Man 
er velkommen til at spise sin med-
bragte mad ved et af bordene eller 
på et tæppe på plænen, og der vil 
også være mulighed for at købe 
drikkevarer, slik og is i boden. 

Som noget nyt tilbyder vi FAD-
ØL fra et lokalt bryghus! 
 
Program: 
Kl. 18.00  
Der sælges fadøl, sodavand, is og 
slikposer til yderst rimelige priser, 
og der er mulighed for at spise sin 
medbragte mad 
 
Kl. 19.00  
Båltale v. Niels Therkildsen  
 
Kl. 19.30 
Bålet tændes og vi synger midsom-
mervisen 

 
Da bålet har ligget rigtig længe nu, 
sørger vi for at rykke op i det, så de 
dyr der har slået sig ned der, får 
mulighed for at flytte.  
Vi glæder os helt vildt til at kunne 
samles igen og fejre Skt. Hans, 
som der er tradition for!  

Etablering af Shelterby 
 
Borgerforeningens bestyrelse hav-
de afsat lørdag d. 12. juni til at 
bygge og anlægge byens nye shel-
terplads. Vi havde i lang tid ventet 
på den endelige byggetilladelse fra 
kommunen og heldigvis kom det 
på plads inden sommer, så vi kun-
ne komme i gang med at bygge! 
 
Vi fik samlet et par ekstra hænder 
til opgaven og vi synes vi nåede 
utrolig meget på bare én dag. 

 
 
 
 
• Tre shelters blev bygget 
• Bålplads anlagt 
• Bord-bænkesæt bygget af 

overskydende træ og efter-
følgende slebet og olieret 

• Ny sti fra shelterplads op til 
lyngbakkerne 

• Parkeringsplads anlagt  
• Flis kørt ud på stierne i lyng-

bakkerne  
 
Der blev lagt mange kræfter i alle 
steder og vi var alle ret godt tilfred-
se med resultatet. 

Nyt fra Borgerforeningen 

 
Vi håber rigtig meget, at det nye 
område vil blive flittigt brugt og 
passet godt på af alle, der bruger 
det! 
 
Vi får snart hængt ordensreglerne op 
og opsat skraldespande. Vi opfor-
drer selvfølgelig til at man rydder op 
efter sig selv, viser hensyn og be-
handler vores shelters og området 
godt! 







Mandag den 14. juni blev der af-
holdt generalforsamling i Hjerte-
gruppen Andst. Birthe Hundsholt 
skriver på Facebook: 
Endelig er der løsnet lidt op i for-
hold til corona-restriktionerne, og 
vi fik afholdt vores årlige general-
forsamling. Tak til de fremmødte, 
som deltog i generalforsamlingen.  

Der var et par udskiftninger på be-
styrelsesposterne, hvor Berit Nis-
sen og Rune Bentzen afløser Lars 
Winther og Birthe Hundsholt Vel-
komme til de to nye medlemmer 
og tak til de afgående. 

Øvrig bestyrelse er Jens Johansen, 
Susanne S. Rasmussen og Preben 
Pedersen.  

Formand Jens Johansen aflagde 
beretning efter et specielt åt, hvor 
der hat været lidt stille med hensyn 
til aktiviteter. Men der planlægges 
forskellige tiltag det kommende år.  

Hans Winther klarede posten som 
dirigent med sikker hånd. 

Hjertegruppens generalforsamling 

 

  FAKTA OM HJERTE-LUNGE-REDNING 
     
  Vidste du at… 
 
    - Omkring 3500 mennesker hvert år får hjertestop i Danmark? 
    - Ved et hjertestop er det altid bedre at gøre noget end slet ikke at gøre noget? 
    - Den kliniske betegnelse for et hjertestoper ”en bevidstløs person, der ikke trækker vejret normalt” 
 
  Kilder: Hjertestopregistret, Hjerteforeningen 



Af Rikke Ulbrandt Henriksen 
 
Andst’ egen natur-entusiast Tina 
Fahrendorff havde nok at se til - 
til sommermarkedet i torsdags. 
Mange var forbi hendes stand og 
høre om den vilde natur.  
 
”Miljøministeren inviterede d. 5 
februar 2021 alle landets 98 kom-
muner til at deltage i konkurren-
cen om at blive Danmarks VIL-
DESTE kommune. Dysten går ud 
på, at kommunerne skal udvikle 
de bedste biodiversitetsprojekter - 
og kun fantasien sætter grænser.  
På papiret er det en konkurrence. 
Men det er meget mere end 
det! Det er en mulighed for, at vi 
sammen kan gøre Danmark vilde-
re. Passe bedre på vores sommer-

fugle og vilde blomster. Og give 
en mere sprudlende, kriblende og 
levende natur videre til vores bør-
nebørn.” (https://dkvild.dk/
kommune/kommunedysten/) 
 
Man kan deltage i konkurrencen 
og støtte kommunens chancer for 
at vinde ved at erklære, at man 
har et område i haven som er 
vildt. Dette gør man via kommu-
nens hjemmeside. 
 
Tina drømmer om, at Andst er 
med og hun påtænker at lave en 
facebookgruppe for Andst’ vilde 
haver. Formålet med gruppen er 
inspiration og gode råd. Er du 
interesseret i, allerede nu, at være 
med - så kontakt Tina via mail på: 
Fahrendorfftina@gmail.com. 

Tiden nærmer sig hæk-klipning - 
og her følger et genoptryk af 
Tinas artikel fra sidste år omkring 
netop dette tema.  

Vores natur - din natur 

 
Af Tina Fahrendorff 
 
Den vilde have 
Er du også en af dem, der jagter 
rundt med maskiner og redskaber 
i haven lørdag og søndag, fordi 
det hele skal være klippet og fri-
seret…?  
Prøv at la’ vær. Lad det ligge lidt. 

Jo, jeg ved det. Vi har alle lært, at 
haver skal være pæne og ordentli-
ge. Tænk, hvis hækken ikke er 
klippet eller græsset blevet langt: 
Hvad tænker naboen.. En trimmet 
have signalerer, at vi har styr på 
vores liv. En uplejet have må være 
tegn på det modsatte 
Men hvis vi nu kunne være lidt 

mere ligeglade og at lade noget af 
haven passe sig selv, så vil vores 
medskabninger – insekter, fugle og 
pattedyr – få det meget bedre. Vo-
res haver er jo også ”natur”, hvor 
de kun har plads, hvis vi kan slap-
pe lidt af og lade græsset gro i et 
hjørne eller to og hækken blom-
stre. 
 
Naturen mangler plads i Danmark 
Mange sætter pris på en god tur i 
naturen. Man opsøger steder, der 
kan give unikke og særlige ople-
velser. Stranden, skoven, heden 
eller søen. Men den vilde natur i 
Danmark er trængt. Mere end 15 
% af de vilde dyr og planter er i 
tilbagegang. Flere arter er i fare for 
at uddø. De mangler levesteder. En 
kornmark, en granplantage og til 
dels en bøgeskov er golde ørkner, 
hvor der kun er plads til meget få 
arter. Den beskyttede natur (bl.a. 
enge, overdrev, moser og heder) 
udgør kun 8 % af Danmarks natur. 
Urørt skov (der for lov til at forfal-
de, rode og rådne), som er nødven-
dig som levested for mange sjæld-
ne dyr og planter, udgør kun 1 %.  
En tysk undersøgelse viser at over 



80 % af de større flyvende insekter 
(sommerfugle og bier) målt i mas-
se (vægt) er forsvundet siden 1989. 
Noget tyder på at samme tendens 
gør sig gældende i Danmark, da de 
dyr som lever af disse insekter er 
ved at forsvinde fra Danmark 
(Kirkeugle, vibe og stork).  
https://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:DqVtTcr6aOwJ:https://
www.wwf.dk/tema/danske_skove/%3F21980/
Insektdd-Europas-insekter-
forsvinder+&cd=5&hl=da&ct=clnk&gl=dk 

 
En knap så videnskabelig iagtta-
gelse: Kan du huske (hvis du er 
gammel nok) den gang, da en kø-
retur i sommerlandet indebar in-
sektsnask på frontruden.. Det ople-
ver vi ikke mere i samme grad.. 
Hvorfor mon ikke?! 

 

De levende hegn, grøftekanter og 
din have er blevet vigtige fristeder 
for den vilde natur og dyrene. Hvis 
de vel at mærke får lov til at være 
lidt i fred for slåmaskine, motorsav 
og hækkeklipper. 
Måske har du set de flotte naturud-
sendelser på DR TV: ”Vilde Vid-
underlige Danmark”. Der er et 
stort projekt i gang, som har til for-
mål at øge vores interesse for natu-
ren og naturoplevelser i Danmark. 
Naturstyrelsen, Friluftsrådet, De 
Naturhistoriske Museer og DR 
samarbejder om at gøre 2020 til 
naturens år. En lang række projek-
ter og tiltag skal få os ud i naturen 
og bruge den. Du kan læse mere på 
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/vores-
natur/vores-natur-forside/ eller https://
www.dr.dk/nyheder/viden/natur 

 
Der er mange spændende steder i 
Danmark, som der er hjælp til at 
komme ud at opleve på forskellig 
vis.  
Men man kan også få mange gode 

oplevelser lige uden for sin egen 
dør. 
Din have kan hjælpe den vilde na-
tur 
”Hækken skal klippes til Skt. 
Hans” – eller skal den..? Det er 
faktisk bedst at vente til efter-
året 
Det er vel den skønneste tid på året 
ude i haven lige nu. Alt er lige 
sprunget ud. Jeg vil påstå, at man 
kan se planterne gro fra dag til dag. 
Så melder bekymringerne sig alle-
rede, lige hvor man synes at nu 
skulle haven nydes, så ved man at 
endnu et husråd/ordsprog melder 
sig: ”der skal ydes, før der kan ny-
des”. Ud med plæneklipper, hæk-
saksen. 
Men hvis du hellere vil nyde livet, 
fuglene og springe turen til gen-
brugspladsen over, så er det helt i 
orden. Du må gerne være lidt do-
ven og sjusket med haven. Hvis du 
vil invitere mere liv og oplevelser 
med dyrelivet ind i din have, så er 
det faktisk let. Du skal starte med 
at lave mindre i din have. Hvis du 
først klipper til efteråret, behøver 
du kun klippe en gang. 

Flere gode grunde til ikke at klippe 
før til efteråret: 
Hækken er mad: 
Insekter og smådyr lever af hæk-
kens nye skud i løbet af året, og 
hvis hækken får lov til at blomstre 
(f.eks.: Liguster, Syren), så er der 
mad og nektar til bier og sommer-
fugle. 
 
Hækken er skjulested: 
Fugle bruger tit den tætte hæk til at 
bygge reder, og hvis den klippes 
for tidligt, bliver æg og unger mere 
synlig for rovdyr. 

Spar turen til genbrugspladsen:  
Hækafklippet lægger du under 
hækken eller andre buske. Her bru-
ger pindsvinet det til at bygge en 
hule, og reden fores med visne bla-
de. Du kan også vælge at lave et 
fint kvashegn, som er skjulested 
for smådyr og insekter. Dermed er 
der også føde til fuglene og pind-
svinet i din have. 
 

Så hvis naboen ser skævt til din 
langhårede græsplæne og hæk, så 
fortæller du, at du er i gang med en 
vigtig opgave, nemlig at passe på 
vores natur. 
 

Kilder: WWF verdensnaturfonden, 
Danmarks biavlerforening, Dyre-
nes beskyttelse og Danmarks Na-
turfredningsforening. 
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Formandsberetning 2021 

 

Af: Morten Klyhn 

 

Indledning 

Jeg vil i denne beretning forklare 

lidt om, hvad der har rørt sig i 

lokalrådet det sidste års tid. Lidt 

om konstituering, roller og forde-

ling og så de forskellige projekter 

vi i gruppen har arbejdet med og 

sidst en afsluttende kommentar på 

dette års arbejde. 

 

Foreningskonstituering 

Trods et år i Coronaens tegn lyk-

kedes det os at holde en udskudt 

generalforsamling sidst i juni 

2020. Det var lige op til sommer-

ferie og det gjorde, at vi ikke kun-

ne konstituere det ny råd før 1/9. 

Konstitueringen af rådet og de 

formelle titler blev fordelt således 

at: Morten Klyhn blev formand 

Malene Birkmose Knudsen blev 

næstformand Jens Kristian My-

gent blev kasserer Og Michael 

Pedersen fik rollen som sekretær. 

Casper Mathiasen, der lige var 

stemt ind, fik lov til lige at se rå-

det an og fik ingen af de formelle 

titler her i det indledende år. 

 

Arbejdsfordelingen i lokalrådet 

Ud over de obligatoriske titler 

som formand, næstformand, se-

kretær og kasserer, så har vi for-

delt de resterende ansvarsområder 

i gruppen så: Malene ud over 

næstformand står for Krotorv og 

udsendelse af information via FB 

osv. Casper er ansvarlig for pe-

delordning og har været i dialog 

med skole omkring ungdomsklub. 

Michael ud over sekretær også er 

ansvarlig for købmandsgruppen 

fra lokalrådets side. Jens Kristian 

fungerer som kasserer og har te-

ten på byens hjemmesider og in-

tern IT. Morten Klyhn - ud over 

formandsopgaver er aktiv i fælles 

fodslaw og A-Dag. 

 

Købmandsgruppen Vi er desvær-

re i den situation at butikken luk-

kede ved årsskiftet. Der har været 

nedsat en gruppe med formål at 

finde ud af, om der er basis for en 

ny butik og hvordan det er prak-

tisk muligt. Den gruppe har været 

i dialog med Dagrofa, der mener, 

der er meget favorable vilkår for 

en butik, hvis den placeres i nær-

hed af hovedvejen, hvor der dag-

ligt kører omkring 5500 biler for-

bi. Grunden er på plads, men det 

bliver en udfordring at få rejst 

den nødvendige kapital. Lige nu 

arbejdes der på finansiering da 

realkredit umiddelbart kun kan 

udgøre omkring 40% af beløbet. 

Borgerstøtte bliver en nødvendig-

hed hvis dette skal blive muligt, 

men desværre har man ikke grun-

det Corona kunne afholde borger-

møde. Vi håber det snart bliver 

muligt at afholde og at der er op-

bakning til projektet, så vi igen 

kan få indkøbsmulighed i Andst. 

 

Fælles Fodslaw 

Vi har de sidste år haft rigtig god 

dialog med kommune, skole og 

Hallen, ABA, og fik lavet skitser 

og beregning på økonomi af vores 

Fælles Fodslaws projekt. Kom-

munen opjusterede budgettet på 

bygningsmassen fra 12 til 21 mill, 

så det så en smule uoverskueligt 

ud. Efter dialog med kommunens 

folk endte vi på et budget på 16 

mill for den tilbygning vi gerne 

ville lave mellem hal og skole. 

Det var stadig et højere budget 

end både os i gruppen og DGI, 

som har lavet skitserne, havde 

regnet med, men kommunen 

mente ikke, det var urealistisk. Så 

vi arbejdede videre på planerne 

og havde fortsat god dialog med 

kommunen og regnede med at vi 

snart kunne få startet projektet op. 

Det kulminerer dog i september 

da det viser sig, at vi ikke er med 

i kommunens budgetter de kom-

mende år som forventet. Vi er på 

budget – og det er jo positivt. 

Dog kun afsat 1 million i 2023, 5 

millioner i 2024 og et endnu 

ukendt beløb i 2025. Vi vurdere-

de, at vi ikke kunne stille så me-

get mere op. Vi fik ikke lige den 

hurtige opstart, vi havde regnet 

med og arbejdet ihærdigt på de 

seneste år. Vi har planerne og har 

valgt at lade dem ligge klar i 

skufferne, indtil vi er med på bud-

get igen og kan få dem skudt i 

gang. 

 

Krotorvet 

På krotorvet har der ikke været de 

store udgifter i år. Det bliver pas-

set og plejet af Jens Johansen og 

det sætter vi stor pris på. Stor tak 

til Jens. Jens vil dog gerne have 

lidt hjælp til pasningen og vi har 

derfor prøvet at reklamere i Andst 

avisen, for at se om vi kan få lidt 

flere hænder til at holde området. 

Det har dog ikke båret frugt end-

nu. Ud over den udfordring, så 

har vi arbejdet et par år på en løs-

ning med at få et skab eller en 

kasse op på området til havered-

skaber. Den er vi heller ikke nået 

i mål med og jeg håber den bliver 

prioriteret højt, så den snart kan 

lukkes. 

 

Ungdomsklub i Andst 

Vi føler virkeligt der mangler et 

rum til de unge mennesker i byen. 

Børn bliver spredt ud i andre sko-

ler og klasser fra 7. klasse, og vi 



kunne godt tænke os at give dem 

en mulighed for at ses efter skole. 

Vi har talt med skolen og de bak-

ker meget op om dette projekt. De 

vil gerne stille Nytorv til rådighed 

og sikre at rengøring skubbes, så 

man kan lave noget eftermiddags/

aften klub. Hvordan det helt præ-

cist bliver ved vi ikke mere om 

endnu. Vi havde tænkt at det må-

ske kunne være for forskellige 

aldersgrupper på forskellige tids-

punkter, men er ikke nået længere 

med praktikken. Det håber vi at vi 

kan fortælle mere om i løbet af 

det næste års tid, og at vi ikke 

fortsat skal bøvle med Corona 

restriktioner. 

 

Foreningsdagen i Andst - A-Dag 

Vi havde håbet på, at vi i år måtte 

samles og kunne afholde A-dag 

igen som samlingspunkt for byen 

og alle foreninger. Igen grundet 

Corona restriktioner kunne vi se 

dette ikke blev muligt og var nødt 

til at droppe planerne i år. Vi hå-

ber at 2022 bliver året hvor vi kan 

få gang i de gode gamle projekter 

igen og få et lidt mere normalt år. 

 

Økonomiske sponsorater 2020 

Vi har jo sparet en del ved ikke at 

afholde A-dag og at vi ikke kan 

komme i gang med vores Fælles 

Fodslaw projekt. En del af den 

økonomi har vi valgt at styre mod 

hjertegruppen i Andst. Så da de 

kom med deres årlige ansøgning 

om tilskud og kunne se at der var 

luft i budgettet har vi valgt at støt-

te Hjertegruppen med dobbelt-

kontingent i år. Ud over hjerte-

gruppen så har vi også hjulpet 

Borgerforeningen med ansøgning 

om sponsorat via Landistriktspul-

jen. Her venter vi med spænding 

på en afgørelse. Fra lokalråd har 

vi desuden valgt at støtte dette 

fine projekt med 5000kr fra lokal-

rådets side. Sidst så har vi initia-

tivprisen. En pris vi ikke fik ud-

delt sidste år, da alt lukkede ned 

med Corona. Så den glæder vi os 

til at berette om senere i dag. 

 

Dialogmøde Vejen Kommune 

Det årlige møde med Vejen Kom-

mune blev som alt andet aflyst 

pga. Corona. Vi havde dog et par 

punkter, vi ikke synes vi kunne 

skubbe til næste år. De er samlet i 

mail og sendt til Vejen kommune. 

Så håber vi, de kan arbejde videre 

for os – på trods af Corona. Kort 

om punkterne i år: - Mere sikker 

overgang over Kolding vej mel-

lem Andst og Andst Station - Be-

lysning ved indkørsel til Andst 

( mørkt ved byskilt og bypylon) - 

2 i 1 vej mellem Andst og Vejen - 

Tilkørselsmulighed motorvej ved 

Lunderskov afkørsel. - Belysning 

på sti ved stadion/dagplejerum til 

ryttervej - Fortov langs Gejsing-

vej til indkørsel ved Enggårdsvej  

 

Byggegrunde 

De fleste byggegrunde på Eng-

gårdsvej er solgt. Der er en ledig 

fra etape 1 og to tilbage fra etape 

2, hvor 1 er reserveret, men end-

nu ikke solgt. På Hjortebakken er 

der 12 grunde hvoraf 2 er solgt og 

1 er reserveret. Så der er dermed 

stadigvæk 9 ledige grunde til 

salg. Vi håber, der snart kommer 

mere gang i salget af grunde på 

Hjortebakken og at vi på sigt kan 

flytte stadion op i nærhed af sko-

len og få udstykket det nuværen-

de stadion til byggegrunde. 

 

Afrunding 

Som afrunding til dette års 

formandsberetning kan jeg 

sige, at jeg synes det har været 

et hårdt år. Jeg ved ikke om 

det udelukkende skyldes Co-

ronarestriktioner, om det er 

den måde vores kommunikati-

on foregår på internt i gruppen 

eller om det er folks manglen-

de engagement og overskud i 

denne tid, men synes virkeligt 

at jeg har stået med det meste 

i dette råd selv. Det har været op 

ad bakke, konstant manglende 

respons på mail og input. Folk 

tager ikke deres egne roller an-

svarligt og får ikke selv fulgt op 

på deres opgaver. Vi er alle sam-

men pressede og det er jo frivil-

ligt arbejde, men det burde være 

muligt at bruge 5 minutter på at 

tjekke mail bare 1 eller 2 gange 

ugentligt. Det har som formand 

frustreret mig meget. Man kan jo 

kun pege ind ad, og jeg må jo for-

mode, at det er mig som formand, 

der enten har fejlet eller har for 

høje ambitioner. Det er dog med-

virkende til, at jeg ikke kan være i 

det og bliver nødt til at trække 

mig. Jeg synes vi er en vigtig del 

af lokalsamfundet for Andst og 

omegn. Så jeg synes det er vigtigt 

at tage denne opgave seriøst og at 

man prioriterer arbejdet – selvom 

det er frivilligt. Så jeg håber, at 

alle medlemmer i rådet fremover 

vil gøre sit til at hjælpe til, så det 

ikke er den ny formand, der kom-

mer til at stå med det hele selv. 

Det var så det jeg har valgt at tage 

med i min beretning. Tak for 

samarbejdet til bestyrelsen og de 

personer, vi har arbejdet sammen 

med i løbet af 2020-2021. Det er 

den sidste formandsberetning for 

mig, men jeg håber at vi kan få 

samlet et nyt og godt råd der 

fremadrettet kan drive disse pro-

jekter for Andst.  



Af Kurt B. Frederiksen 
 
Der var hygge og fodboldglæde 
for alle pengene, da en god snes 
drenge og piger fra 5. klasse og 
yngre havde sat hinanden stævne 
på Andst Stadion til Store EM-
dag. Der blev dystet i fire rele-
vante fodbold-discipliner, måske 
ikke helt efter DBUs drejebog. 
Men spillerne gik op i det med liv 
og sjæl, og alle havde en super 
hyggelig dag, der afsluttede med 
gaver fra DBU.  

EM-feberen ramte Andst 



Af Kurt B. Frederiksen 
 
Fodboldpigerne fra Andst/
Skodborg gik ubesejret igennem 
forårsturneringen, men det blev 
lidt sværere end forventet i ude-
kampen mod Odense Q, et hold 
bestående af spillere fra Tarup/
Pårup og Marienlyst. De grønblu-
sede spillere lagde bedst ud med 
flere gode skudforsøg, som des-
værre endte på den forkerte side 
af stolpen, indtil Malene udnytte-

de en klumspilsituation til at trille 
bolden bagud til Cilja, der hamre-
de bolden i mål med et brag af et 
skud. Hjemmeholdet havde også 
et par gode tilbud, hvor en red-
ning på stregen og et stolpeskud 
måske kunne have vendt kampen. 
Alligevel havde de mange med-
rejsende forældre fornemmelsen 
af, at det kun var et spørgsmål om 
tid, før det næste "grønne" mål 
faldt, men det skete ikke, trods 
flere rigtig gode tilbud i 2. halv-

leg, hvor fynboernes forsvar også 
var oppe på mærkerne. Til gen-
gæld kan vi glæde os over, at 
Falk og den debuterende målvog-
ter, Linnea,  begge holdt målet 
rent i hver sin halvleg. Stor ar-
bejdsindsats på midtbanen af 
Lærke og Caroline, mens forsva-
ret med Storm, Louise, Mia Maja, 
Kayal og Silje i en ny formation 
klarede opgaverne fint. 
 

Fare på færde hos de fynske piger efter en indkastvariation.  

Af Kurt B. Frederiksen 
 
De yngste pigefodboldspillere i 
AUI har trænet flittigt hver fredag 
kl. 16-17 her i foråret, og derfor 
var det passende med en kamp 
mod pigerne fra årgang 2014 fra 
Vamdrup. Trods regnvejret blev 
der gået frisk til sagen, og Vam-
drup havde heldigvis ændret me-
ning og valgt at spille 5-mands 
fodbold i stedet for 3-mands fod-
bold. Alle tre målpiger (for AUI 
var det Frida og Luna) gjorde det 
fint, så det var svært for angriberne 
at få scoret, men hvis vi tæller 
skud på målstolperne vandt Andst 
med 3-1. Og bedst som de mange 
forældre troede, at kampen ville 
slutte 0-0, fik Frederikke bolden i 
nettet til kampens eneste mål. 

Ubesejrede i forårsturneringen 

På billedet ses Luna, Taia, Frida, Frederikke og Gry  

Frederikke havde vi lånt, fordi LE 
ikke kunne spille kamp den dag. 
Men hvor vil det være dejligt, hvis 

vi kunne blive et par stykker mere, 
når vi begynder igen i august, når 
skoleåret starter. 

1-0 til yngste-pigerne 



merater. Kontakt fodboldudvalget 
hellere i dag end i morgen. 
Pigerne på U 11-holdet er også 
kommet fint i gang, efter at holdet 
er gået over til 8-mands fodbold 
og udekampen mod et meget 
stærkt Erritsø-hold viste, at holdet 
er på rette vej. Anna, som vi har 
lånt i Skodborg, som ikke har U 
11-piger, bragte AUI foran 1-0 
efter en frispilning fra Natascha. 
Hjemmeholdet udlignede, hvorpå 
Anna spillede Caroline fri til sco-
ring. I dommerens tillægstid ud-

lignede Erritsø til 2-2. Den jævn-
byrdige kamp fortsatte i 2. halv-
leg, hvor den voldsomme varme 
begyndte at sætte sit præg på kam-
pen, så det var et spørgsmål om, 
hvem der scorede først. Det gjorde 
Erritsø lige efter den indlagte 
vandpause, og da Andst så sendte 
flere spillere i angreb, udnyttede 
deres "fisker" det åbne forsvar og 
scorede tre mål mere, så hjemme-
holdet vandt 6-2 selv om Jane i 
målet påny diskede op med flere 
meget fornemme redninger. 

Af Kurt B. Frederiksen 
 
Fodbolddrengene på U 12-holdet i 
AUI har gennemgået en forrygen-
de positiv udvikling her i foråret 
ikke mindst fordi bolden er et me-
get vigtigt element i træningen, 
hvor alt foregår med bold. I april 
spillede holdet 2-2 mod Holsted, 
men man skulle ikke tro, at det var 
de samme drenge, der igen mødtes 
her i juni. 10-0 vandt Andst, og 
sejren var ikke et mål for stor, 
tværtimod for gæsterne havde en 
meget, meget stærk pige i målet, 
og hun nærmest rystede fantom-
redninger ud af ærmet. Arthur og 
Tobias scorede hver 3 mål, mens 
Felix, Bertram og Sebastian score-
de hver en gang. 
U 10-drengene har også været i 
ilden, og det var en udekamp mod 
Askov/Læborg og her vandt Andst 
med 6-2, så det går fint i drengeaf-
delingen, hvor vi skal have fat i en 
forældretræner til vores årgang 
2014, som sukker efter at komme i 
kamp ligesom alle deres klubkam-

Drømmer jeg eller er jeg vågen? 

Marie (6), Anna, Babette (2) og Natascha (5) på boldjagt 

Andst Avisen planlægger en 

husstandsomdeling til Andst 

Sogn i august. Har du noget 

du gerne vil have med rundt 

til alle borgere - så tøv ikke 

med at sende det til 

avisen@andstavisen.dk 



  

 

 

 
 

 

  

 

 
 

Venskab er uendelig meget bedre 
end venlighed. 

Marcus Tullius Cicero. 
 

Sandt venskab findes, hvor tavshed 
mellem to mennesker er behagelig. 

Dave Tyson Gentry. 
 

Der findes ingen fremmede, kun 
venner vi ikke kender. 

Samuel Pepys. 
 

Hvor der er virkeligt venskab, be-
høves ingen ceremonier. 

William Shakespeare. 

 
 

KLØVEDAL. 
 

I 1967 dannedes ”Kollektivgruppen af 1967”. 
Den fik i 1970 navnet Maos Lyst, men herefter 
bestemte medlemmerne, at de ville hedde det 
samme, nemlig Kløvedal, et navn hentet fra ro-
manen Ringenes Herre. 
På engelsk hedder Kløvedal Rivendell. 
For Ebbe Reich Kløvedal var Kløvedal en 
markering af Norman O. Browns 
”Brotherhood in the Darkness”. En fælles 
drøm såvel som en fælles virkelighed. 

Bevingede ORD 

 
 

SOLEN GÅR I SILKEKJOLE. 
 

Solen går i silkekjole 
og er meget, meget fin. 

Når hun danser over himlen 
spiller blæsten violin. 

 
Månen går til aftenselskab 
og har blanke laksko på, 

kommer fuld hjem midt om natten 
med sin høje hat på skrå. 

 
Halfdan Rasmussen. 
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21/6 - 2021 kl. 10.00 
Gymnastik på Solhøj 
 
23/6 - 2021 kl. 14.00 og 
24/6 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
27/6 - 2021 kl. 10.00 
4. s. e. Trinitatis - gudstje-
neste 
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