
Af Viggo Kaspersen. 

Landsbyfællesskab i strå-

lende sol og god 

stemning. 

Borgerforeningen havde 

indkaldt til Sankt Hans 

fest i det smukke anlæg, 

og rigtig mange havde 

taget imod invitationen. 

Niels Therkildsen havde 

fået opgaven at holde bål-

talen, og den kommer 

her: 

Tak for invitationen og 
muligheden for at holde 
båltalen i aften. Også 
sidste år blev jeg invite-
ret, men som meget andet 
blev det aflyst pga. Coro-
na. Og jeg kan med et 
glimt i øjet oplyse, at ho-
noraret for at holde bål-
talen – også den aflyste i 
2020 – er ikke-eksiste-
rende og dermed ikke be-
rettiget til støtte fra di-
verse hjælpepakker. 
 
Jeg håber, vi er i stand til 
at samle stumperne op efter Coro-
na. Sammen. Og at der på mange 
måder er lys for enden af tunnelen 
– og lyset er fremad. Lad os om 
lidt – i hvert fald symbolsk – 
brænde mundbind og visir af på 
bålet sammen med heksen. 
 
Noget omkring Skt. Hans: 
Der er noget storslået, sværmerisk 

over denne smukke, drømmenes års-
tid. De milde blide aftener og næt-
ter, der emmer af naturens intense 
aktivitet.  

Skt. Hans er en tradition, og vi er en 
del af den. Det giver en god fornem-
melse i maven. En fornemmelse af, 
at her har jeg rod, herfra min ver-
den går. Det giver mig en fornem-
melse af fællesskab, der både for-
pligtiger og giver håb. 
 
Lad os rykke sammen og forny vores 
uskrevne aftale med hinanden om, at 
Danmark er et land og et folk, der  

 

på tværs af forskelligheder for-
mår at løfte i flok. Også opga-
ver, der ligger længere ude end 
vores egen næsetip. Når vi bø-

jer os mod hinanden 
får vi styrke.   
 
Hvad tænker vi på ved 
ordet Skt. Hans: Var-
me, lys, tryghed, årets 
gang og fællesskab.  
 
Fællesskab bygger på 
tillid. Ligesom en ube-
tjent vejbod med kon-
tanter!  
I gamle dage brændte 
man hekse af, mest 
kvinder. Det havde 
intet med tillid at gø-
re, måske fællesskab 
for nogen vendt mod 
”de andre”, de margi-
naliserede, de frem-
mede, de lidt mærkeli-
ge.  
Bekvemme og iscene-
satte fjendebilleder 
blev skabt. 
 
Hekseafbrænding i 
dag: 
 

Vor tids hekseafbræn-
ding foregår hver dag. 
Ligesom i gamle dage, 

bare på en mere raffineret og 
indirekte måde.   
Shitstorm på nettet – på såkald-
te sociale medier som facebook 
– det er i mange tilfælde da-
gens hekseafbrænding. Hver 
dag, døgnet rundt. Og det bli-
ver værre og værre.  
 

Det er på høje tid vi holder op.  

Vi vil fred her til lands 



Men vi kender det desværre alle: 
En debat eller meningsudveksling 
på eksempelvis Facebook bliver 
hurtigt til mobning mod en per-
son og ikke synspunkter i sagen.  
 
Vi glemmer nogen gange at tænke 
os om. Et lille like. En lille deling. 
En lille kommentar. Det bliver 
pludselig til en ubehagelig og til-
tagende storm. Der bæres ved til 
bålet. Hvem bliver den næste 
heks? 
Og hvordan reagerer vi, der er 
tilskuere til digital chikane og 
mobning?: Bliver vi vrede, går vi 
med som medløbere, bliver vi for-
sagte og skræmte, har vi ingen 
mening om det, eller melder vi os 
bare ud?.  
En ting er sikkert:  Lad være med 
at bære ved til bålet – en spand 
vand er bedre!  
Må vi være uenige ?.  Ja, meget 
gerne, men gå efter bolden i ste-
det for manden – ligesom vi gjor-
de den anden aften i fodbold mod 
Rusland !. 
 
Så en opfordring til: 
-Lær ikke børn at mobbe, vær dig 
dit ansvar som rollemodel be-
vidst, hvis du er voksen. 
-Vær modig og selvstændig. Lær 
af verdenshistorien. Lad være 
med at vandre i takt. Bliv stående 
eller gå en anden vej. 
-Lær at bruge nettet ansvarsfuldt, 
det kan også bruges til meget 
godt 
-Lad nettet hvile - en gang imel-
lem – ligesom dig selv. 
 
Og så noget om Andst: 
Helt lokalt – her i byen – nyder vi 
godt af tillid og fællesskab hos 
familien, venner, naboer, arbejds-
pladsen og i de mange foreninger 
og ikke mindst deres frivillige.  
 
De frivillige bærer ikke ved til 
heksebålene på nettet, men kom-
mer med vandkander, så ting kan 
vokse. Bliv endelig ved med det, 
stor ros og respekt for indsatsen. 
Hvis vi vil vores by og vores egn 
står vi sammen, holder sammen 
og skaber sammen.  
 
Det gør I og vi i de mange for-
eninger, og ofte uden at gøre me-

get opmærksom på sig selv af den 
grund. Men jeg vil vove det ene 
øje og nævne to aktuelle og lokale 
ting, jeg synes er vigtig:  
 
-Vi savner vores købmand. Håber 
det med byens støtte lykkes med 
en ny købmand, og at vi efterføl-
gende handler dèr - og ikke kun 
køber det, vi glemte i Vejen eller 
Kolding.  
 
-Vi har brug for udbygning af 
hallen og en sammenbygning med 
skolen. Kommunen har i deres 
foreløbige investeringsoversigt 
afsat 20,3 mill. kr i årene 2023-
25. Byen og dens foreninger skal 
tydeligt bakke op om projektet, 
ellers vil de mange penge være 
fristende for andre i byrådet at 
”hente” til andre formål.  
En udbygning som skitserne lig-
ger nu vil være et aktiv for skolen 
og byen mange år frem. Lad os 
stå sammen om opgaven og ar-
bejde hårdt for at komme i mål. 
 

Og til slut vil jeg lige minde om, 
at det er det enkelte menneske, 
der skaber fællesskaber med de 
rettigheder og pligter, der følger 
med. Men det enkelte menneske 
skabes også i fællesskabet. 
Fællesskab i form af fællessang 
er dejligt, tænk på fællessang i 
TV under corona. Jeg 
glæder mig til vi synger 
midsommervisen om et 
øjeblik. 
 
Tak for ordet 
Niels Therkildsen 

Og mens Niels holdt sin 
gode tale og senere un-
der midsommersang og 

bål, var der liv rundt på 
pladsen. 

Heksen led som forventet sin 

kranke skæbne. 

Alle andre kunne gå hjem - en 
dejlig oplevelsse rigere. 



Bævere og úlve på 
sommerlejr. 

Af Liva og Asta. 

Spejderlejren var sjov, især 
fordi man kan lave, lige 
hvad man har lyst til. 

Og save, men så kan man nogle 
gange save sig i fingeren, og det 
gør ondt. Og det ved jeg, fordi det 
har jeg gjort. Men det var fordi 
saven gled. 

Hvis man så tænker på at være 
spejdermor, som nogle kalder 
mig, fordi jeg hænger vasketøj på 

en snor og hjælper Katrine med 
aftensmad. Så skulle vi i sovepo-
serne, og så hørte vi Vitelo lyd-

bog. 
 
Næste dag fik vi havregryn med 

mælk og sukker til morgenmad. 
Så begyndte det at tordne, men 
ikke så man skulle søge dækning, 

og så begyndte nogle at save og 

nogle at pak-

ke. 
Det var lige 
lidt på skift. 

 
Asta: 
Spejderlejren 
var sjov. for-

di at vi selv 
skulle lave 
vores sove-

sted. 
Vi fik en pre-
senning på 

vores shelter. 

Men den 
skulle tages 
ned om afte-

nen/
morgenen. 
 

Da det blev 
tid, skulle vi 
pakke sove-

poserne og 

lægge underlaget ud. 

Så blev det aften, og vi skulle ha-
ve aftensmad. Vi fik spejderpøl-
semad, og det smagte godt. Så var 

det næste klokken 18:30, og vi 
skulle lave et teater for de små, 
og det gik godt. 

 
Vi skulle også have lavet en gy-
serhistorie for dem, men det nåe-

de vi ikke, fordi klokken blev for 
meget, over klokken 
8, så vi skulle i seng, 

og jeg faldt ned af og 
ud af shelteren, 
 og det gjorde ondt, 

men så faldt jeg i 
søvn igen, men så 
faldt jeg på gulvet, 

og min madras var 
hård som en sten 

 
Færdig bum bum 
bummmmm. 



Af Bente Ehmsen. 
 

Mandag den 21/6 afholdt 
spejderne afslutning, op-
rykning og generalforsam-
ling med deltagelse af 70 
børn og voksne.  
 
Efter opstart med bæver-, ulve- 
og spejdersang var der leg for 
børnene, mens de voksne deltog i 
generalforsamling.   
 
Lidt fra generalforsamlingen: Det 
har været et mærkeligt år med 
nedlukning alle steder.  Der har 
dog stadig i perioder været mø-
der, hvor der blandt andet er ble-
vet arbejdet med at tage mærker 
til uniformen, f.eks. hulebygger, 
nattesyn, nissehue mærke, dolke 
og øksebevis, makkermarch og 
klar-dig-selv.   

 
Der er blevet lavet mad, pandeka-
ger og skumfiduser på bål. Savet, 
hamret og banket i træ, og de 
ældste har lavet bålstole.  
Alle har været på lejr, hvor de har 
overnattet i sheltere. 
 

Natascha, Katrine, Rikke 
og Marie er kommet med i 
gruppebestyrelsen. 

Så var der opryk-
ning, først for bæver-
ne, der nu bliver ul-

ve. 
De 
trådte 
ind 
under 
et 
grønt 
tæp-
pe, 
kal-
det 
ulvetunnelen, og 
på den anden side 
var de nu i ulve-
nes verden.   
 
Ulvene, der nu 
bliver junior, fik 
en special drik, 

som de skulle smage for at rykke 
op. 
 
Efterfølgende fik alle en konvolut 
med de mærker, som de har taget 
i årets løb og årsstjerner.  
Efter klapsalver til alle blev der 
sunget afslutningssange. 

 
 
 
Aftenen 
sluttede 
med pizza 
til alle. 
 
 
 

God 
sommer-
ferie.  
 

KFUM-Spejderne - afslutning, oprykning og generalforsamling 



FØRSTE 
KAMP FOR 

ÅRGANG 2014 
Af Kurt B. Frederiksen. 

Pigerne fra 0. klasse har 
haft deres første "rigtige" 
kamp i 5-mands fodbold, 
og det skulle deres klasse-
kammerater på drengesi-

den selvfølgelig også prøve.  

Flot afslutning af 
U 8-drengene. 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Fodbolddrengene på U 8-
holdet fik en fin afslutning 
på forårssæsonen i ude-
kampen mod Læborg, som 
blev afviklet på en regnfuld 

søndag.  

En hurtig kontakt til Seest Bold-

klub, og så var den kamp aftalt. 
Og det blev en forrygende kamp i 
Seest Idrætspark med masser af 

målchancer, skud på træværket og 
glimrende målmandsspil fra beg-
ge keepere.  

Hjemmeholdet havde et par store 
gutter med, og de gjorde lige for-

skellen, så Seest vandt 6-2.  

Malte og Johan scorede AUI-
målene, men Andreas, Silas og 
Felix var meget, meget tæt på fle-

re gange.  

Det kunne ikke spolere en fin 
kamp fra begge sider, hvor der 

virkelig blev spillet bold til den 
store guldmedalje med mange 
chancer i begge ender af banen.  

Ahmed, der var en glimrende 

målmand, kom i marken i starten 
af 2. halvleg og scorede til 3-0.  

Målene i første halvleg blev lavet 
af Jackson og Kasper. 
 

(Se billede på næste side). 

Og i forsvaret var Marius, Mag-

nus og Emil meget påpasselige.  

Efter kampen var der stor stem-
ning blandt forældre og spillere 
for, at holdet tilmeldes til efter-

årsturneringen, som byder på fire 
lørdagskampe. 
 

På billedet ses holdet, klar til de-
res første kamp.  

 

 

 

U 12-drengene har været en tur til 
Jels, der stillede med nogle 
"granvoksne" spillere, som syntes 
at være mindst et par år for gamle 
til et U 12-hold.  
 
Men det fik ikke AUI-drengene til 
at give op. Tværtimod spillede de 
påny en fremragende kamp, som 
endte 2-2 med Felix og Mikkel 
som målscorere.  
 
Hjemmeholdet udlignede blot 2 
minutter før tid.  



med en 5-1 sejr, som nok var lige i 
overkanten rent målmæssigt, for 
AUI havde mange chancer og 
Nr.Bjært en vaks lille målpige.  
 
Caroline scorede for tredje kamp i 
træk, denne gang på en fornem 
frispilning fra India.  
 
Forsvarsdirigenten, Sally, havde 
meldt afbud, men Natascha og 
Mia gjorde det fint som afløsere, 
og i målet var Jane på ny meget 
sikker i sit spil.  
 
Anna fra Skodborg havde flere 
farlige langskudsforsøg, som lige 
snittede træværket, og i marken 
gjorde Alberte, Bekke, Babette og 
Mille hårdt arbejde på midtbanen i 

26 graders varme. 
 
Efter kampen diskede en mor op 
med is til spillerne på begge hold, 
ligesom AUI-holdet fik deres vel-
fortjente JBU-medaljer.  
 
Så er der sommerferie, og vi be-
gynder træningen igen i uge 32. 

 

Så er det som-
merferie. 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 11-pigerne i AUI afslutte-
de forårssæsonen med en 
hjemmekamp mod 
Nr.Bjært/Strandhuse. 
 
Dem har vi haft nogle rigtig fine 
kampe mod i de tidligere sæsoner, 
hvor AUI ofte har stået som vin-
dere.  
 
Det skete så ikke lige i lørdags, 
hvor en del nye spillere hos gæ-
sterne satte deres præg på kampen 



omsatte en tværaflevering fra Ka-
trine i mål.  
 
Stensballe blev tvunget i defensi-
ven, og det var lige ved og næsten 
et par gange, før Malene på lang-
skud reducerede til 3-2.  
 
Det gav yderligere pres på hjem-
meholdets mål, men de "blå" red 
stormen af, og kort før tid blev det 
4-2.  
 
Andst/Skodborg-pigerne har kun 
grund til at være tilfredse med for-
årssæsonen, og det blev da også 

honoreret med store klapsalver fra 
de mange forældre, bedsteforæl-
dre og søskende, der havde taget 
turen til det nordlige Horsens en 
solbeskinnet fredags sommeraften.  
 
I finalen skal Stensballe møde 
Holstebro, der med hjemmebane-
fordel vandt 3-1 over et Hjørring-
hold i deres semifinale.  
 
Tak for den store opbakning, som 
vi håber vil fortsætte i efteråret, 
hvor Andst/Skodborg stiller med 
to 11-mandshold, et i U 15-
rækken og et i U 14-rækken. 
 

Nederlag i semi-
finalen. 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 13-pigerne fra Andst/
Skodborg måtte se sig slået 
med 4-2 i semifinalen på 
udebane mod Stensballe om 
det jyske mesterskab.  
 
Hjemmeholdet fik en kanonstart 
efter få minutter, da et langskud 
sad helt oppe i målhjørnet uden 
chance for Falk, der vogtede målet 
i første halvleg.  
 
Det blev 2-0, hvor to forsøg ramte 
først den ene stolpe, så den anden, 
inden et helt tredje forsøg gik i 
mål, og kort efter blev det 3-0.  
 
AUI-angriberne havde svært ved 
at komme på skudhold over for et 
aggressivt forsvar, selvom opspil-
let ofte var fornuftigt.  
 
Håbet var stadig lysegrønt i pau-
sen, for Andstpigerne har vundet 
2. halvleg i 11 af sæsonens 12 
kampe.  
 
Linnea overtog målmandstrøjen, 
og det gav pote, da Falk smukt 



 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

I Andst Avisen uge 25 stod der 

følgende: 

 

Omdelingen bliver søndag, den 

15. august, så da er det vigtigt at 

kigge i postkassen for at få det 

hele med. 

Det kan være en skrivelse, et pro- 

 

 

 

 

 

gram, en pjece. 

 

Menighedsrådets efterårsfolder vil 

således være med i bunken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du kan også få dit med. 

TØV IKKE. 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

I 2015 var der seks drenge og to 

piger på et enkelt hold i ungdoms-

afdelingen i fodbold i AUI, men 

siden er medlemsskaren vokset, 

ikke mindst på grund af et par 

"åbent hus"-arrangementer. I sid-

ste uges fredagstræning for nybe-

gyndere, dukkede der yderliger tre 

spillere op, og dermed er der 101 

fodboldspillende drenge og piger i 

AUI. Der har været tilmelding til 

efterårets JBU-turneringer, og det 

betyder, at AUI har tilmeldt hold i 

U 8-piger, U 8-drenge, U 10-

piger, U 9-drenge og U 11-drenge, 

alle i 5-mands fodbold, mens U 12

-piger og U 13-drenge er med i 8-

mands fodbold, og som kronen på 

værket, to 11-mands pigehold 

sammen med Skodborg i U 14- og 

i U 15-rækken. 

 

 

Læsekreds. 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Læsekredsen vender tilbage 

efter sommerferien. 

 

Vi har været glade for den 

tid, Anita ledte os igennem 

en lang række forskellige bø-

ger. 

Anita har været nødt til at 

holde, men det er lykkedes at 

få læsekredsen til at køre vi-

dere på en ny måde. 

2. tirsdag i september, okto-

ber og november vil på skift 

Hans Winther, Kirsten Fisker 

og Helle Torp lede os igen-

nem bøgerne. Hvilke det bli-

ver, vender vi tilbage med. 
 

God sommer. 

Husstandsomdeling. 

Andst Avisen planlægger en 

husstandsomdeling til 

Andst Sogn i august. 

Har du noget, du gerne vil 

have med rundt til alle bor-

gere - så tøv ikke med at 

sende det til … 

avisen@andstavisen.dk 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Den eneste metode, hvormed en fredelig 
nation kan vinde en krig, er ved at forhin-
dre den. 

Jacques Chirac. 
 

Krige affødes af uerkendt frygt forklædt 
som mod. Krige er det modsatte af kær-
lighed. 

Suzanne Brøgger. 
 

Menneskeheden må gøre en ende på kri-
gen, ellers vil krigen gøre en ende på men-
neskeheden. 

John F. Kennedy. 
 

Krig hører til menneskets natur; men det 
er jo ikke al natur, vi behøver at frede. 
 

Mikal Rode 

 
 

KOLD KRIG 
Betegnelse for den anspændte tilstand mel-
lem Vestmagterne og USSR i årene efter 2. 
verdenskrig og indtil den sovjetiske leder 
M. Gorbatjov indledte sin afspændingspoli-
tik i 1980’erne. 
 

Udtrykket spredtes af journalisten Walter 
Lippmann i New York Herald Tribune, som 
brugte det efter en amerikansk statsmand, 
der brugte det så tidligt som i 1947. 

Bevingede ORD 

 
 

DU MÅ KLAPPE MIN HUND. 
 
Du må klappe        Du må klappe 

min hund for en jante   min guldfisk på kinden 

og min hest         for et æble 

for et rødt lille æg.     som ikke er stødt. 

Vil du klappe        Vil du klappe 

et klap på min tante    min løve forinden, 

må du gi mig        må du love 

din bedstefars skæg.    at klappe den blødt. 

 
Halfdan Rasmussen. 
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28/6 - 2021 kl. 10.00 
Gymnastik på Solhøj 
 
30/6 - 2021 kl. 14.00 og 
1/7 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
4/7 - 2021 kl. 10.30 
5. s. e. Trinitatis - gudstje-
neste 
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