
 
 
 

 

 

Indvielse af byens shel-
terområde. 
 
Af Helene Kjær Klyhn. 
Andst Borgerforening. 
 
Vores nye 
shelterområde 
er etableret, og 
i Borgerfor-
eningen arbej-
der vi fortsat 
på at færdig-
gøre de sidste 
detaljer.  
 
Der er for ny-
lig blevet op-
sat brandda-
skere, så vild-
farne gløder 
hurtigt kan 
slukkes, or-
densreglerne 
er også på 
plads, og der-
udover arbej-
der vi bl.a. på 
at finde en løs-
ning for etab-
lering af toilet 
og vand på 
pladsen.  
 

Vi er rigtig glade for den 
positive modtagelse shel-
terområdet har fået, og at 
det bliver brugt og samti-
dig holdt rigtig pænt.  
 
Bliv endelig ved med det!  
 

 
 

 

 
Vi tænder op i bålet og byder på 
bålmad og kolde drikkevarer 
 

Til indvielsen af shelterområ-
det vil vi også annoncere nav-
net for området, men vi ved 
endnu ikke, hvad vi skal kal-
de det.  

Vi vil gerne invitere  
til indvielse af  

Shelterområdet - 
Onsdag d. 25. august  

kl. 17.30. 

Vi har derfor brug for jeres hjælp 
til at finde på det helt perfekte 
navn til byens nye shelterområde! 

 KOM MED DIT/DINE 
BUD PÅ HVAD OMRÅ-
DET SKAL HEDDE!  

Det bedste navn vil blive udvalgt 
på næste bestyrelsesmøde og an-
nonceret til indvielsen d. 25. au-
gust. Og så er der selvfølgelig en 
præmie til vinderen! 
Send dit forslag til Borgerforenin-
gen via facebook/messenger eller 
til helene@klyhn.dk.  
Vi glæder os til at se jer til indvi-
elsen! 



 

 

 

 

 

 

 

Nu kan Lunderskov 

Y’s Men`s Club ende-
lig igen sætte dato på 
et loppemarked på 

Loppegården.  
 

Vi glæder os rigtig me-
get til igen at åbne op 
på Loppegården lør-

dag, d. 4.9. til årets 
første store loppemar-
ked. 

 
Hylderne er allerede 

fyldt med gode lopper, 
da vi har fået meget 
ind og også sorteret 

godt, så de allerbedste 
ting er tilbage.  
 
Loppekøbere kan roligt 

sætte x i kalenderen og 
begynde at spare op. 

 
Håber at se rigtig mange 

gamle og nye kunder denne 
lørdag til gode loppekøb og 

samtidig støtte lokalt og re-
gionalt kirkeligt og socialt 
arbejde. På trods af Corona

-nedlukningen er det lykke-
des på anden måde at sæl-
ge lopper, således at vi har 

uddelt ca. 105.000, - kr.. 
Se hvem vi støttede på 

hjemmesiden 

www.lunderskov.ysmen.dk 

 

Lunderskov Y’s Men’s Club  
REGION DANMARK www.ysmen.dk  
Informationsudvalget 2020-2021  

Loppemarked 
 4. september kl. 9.00-12.00  

på Loppegården,  
Rolykkevej 4, Lunderskov 

På klubbens vegne       Hans Jørgen Knudsen/Ruth Kristensen. 

Næste Andst Avis husstandsomdeles! 
 

Har du noget, du gerne vil have ud til 
hele sognet, kan du sende det til avisen 

senest den 10. kl. 19.00. 
 
 

Hold godt øje med post-
kassen. Der kunne komme 

vigtige ting! 

http://www.lunderskov.ysmen.dk


  

NØRKLING I AKTIVITETSHUSET SOLHØJ 

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED TIL AT STRIKKE TIL HJEMLØSE, ER DU ME-

GET VELKOMMEN PÅ SOLHØJ. VI STRIKKER HVER 2. OG 4. ONSDAG I 

MÅNEDEN KL. 9.30-11.30                            Vi ses på Solhøj! 



 
 

tet af, og få givet dem til spillerne 
fra Danmark og Sverige.  
 

Vejen Sportsforening sagde også 
tak for indsatsen til de friske AUI-
piger med en "stadion-platte" og 
drikkevarer, så det blev en fin af-
ten, bortset fra at Sverige vandt 
kampen 3-0. 

 

Her ses de friske 
AUI-piger iklædt 
DBU-trøjer. 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
I starten af juli blev der afviklet 
"Nordisk Cup" for U 16-
landsholdene for piger med delta-
gelse af 6 hold, og da to af kampe-
ne blev spillet på Vejen Stadion, 
var det naturligt for 
DBU at bede  pige-
klubberne i Vejen 
Kommune om at 
varetage jobbet som 
boldpiger. Og her 
var Andst-pigerne 
på U 14-holdet hur-
tige til at melde sig, 
og de ti piger klare-
de opgaven til UG 
med kryds og slan-
ge med at hente 
bolde, få dem sprit 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

KOLD TYRKER. 
Et udtryk som bruges om ”en pludselig afvænning” 
fra narkotika uden forudgående nedtrapning. 
Det bruges dog også i udvidet betydning om afvænning 
i al almindelighed. 
I dansk er det almindeligt fra omkring 1980. 
Det er en forvansket oversættelse af engelsk ”cold 
turkey”, som er fra 1920. 
På engelsk betyder udtrykket ”kold kalkun”, men 
selvom oversættelsen er blevet umiddelbart uforståelig 
kan der være en forklaring. Turkey betyder på engelsk 
Tyrkiet, om omdannelsen støtte af andre betegnelser 
inden for narkosproget: rød Libanon, sort Nepal. 

Bevingede ORD 

 
 

LILLE MALER STEDSEGRØN. 
 

Lille maler Stedsegrøn 
fra Nokkebølle by 

dratted ned fra kirkens tårn 
og havned på en sky. 

 
Lille maler Stedsegrøn 
syns himlen var så grå, 

tog sin flotte pensel frem 
og maled himlen blå. 

 
Lille maler Stedsegrøn 
blev solens bedste ven, 
så da solen den gik ned 
gik Stedsegrøn med den. 

 

Halfdan Rasmussen. 

Afvænning er svær! 
Kold tyrker synes brutal. 
Undgå ”begynde”! 



 

 

 
 

 

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. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
9/8 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 
11/8 - 2021 kl. 14.00 og 
12/8 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
15/8 - 2021 kl. 09.00 
11. s. e. Trinitatis - guds-
tjeneste 
 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

 

 

 

PIGER OG DRENGE: 
 

 

Tirsdag og torsdag; 
Kl. 17-18: drenge for U 13 (6-7. klasse), U 11 (4-5. klasse), og U 9 
(1-3. klasse) 
Kl. 16-17.15: piger for U 14 (7-8. klasse) 
 

Onsdag: 
Kl. 14.30-15.30: piger for U 12 (5-6. klasse) 
Kl. 15.30-16.30: piger for U 10 (3-4. klasse) 
 

Fredag : 
Kl. 16-17: drenge og piger, U 8 og U 7 (1-2. klasse og yngre) 
 

Der kan komme ændringer, når vi kender skoleskemaerne. 
Yderligere oplysninger på tlf. 40-41-42-57 
 

Kurt B Frederiksen - fodboldudvalget i AUI 
40-41-42-57  


