
 

 

Andst Avisen er midt i 18. 
årgang, og dette nummer 
er uddelt til hele sognet. 

Af Viggo Kaspersen.  

Kære læser. 
Måske er du ny i sognet, måske 

bare ny som læser eller måske 
gammel læser, så velkommen til. 
Avisen kører som nævnt på 18. 

år og prøver på at servicere by-
ens borgere, foreninger, virksom-
heder. Der er i avisen en særlig 

tak til dem, da de er fundamentet, 
der gør, at avisen kan eksistere. 

 

 
 

 

Af Helle Torp. 
 

Konfirmation i Andst kirke 
 

Søndag d. 5. september kan 
en skøn flok unge mennesker 
fejre konfirmation i Andst kirke. 
 

De har ventet tålmodigt på da-
gen, og vi håber, at den falder 
sammen med, at vi igen må 
åbne kirkedøren på vid gab og 
lade alle komme ind, som ger-
ne vil. 
 

Tillykke og Guds velsignelse til 
årets  konfirmander. 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 22. aug. kl. 10.30 
12. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 29. aug. kl. 19.00 
13. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 5. sep. kl. 10.00 
14. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 12. sep. kl. 09.00 
15. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d. 19. sep. kl. 09.00 
16. s. e. trinitatis 
 

Søndag, d 26. sep. kl. 10.00 
17. s. e. trinitatis 
HØSTGUDSTJENESTE 
I ANLÆGGET 
 
ANDET KIRKELIV: 
 

Tirsdag, d. 31. aug. kl. 09.00 
UDFLUGT (se annonce) 
 
Onsdag, d. 8. sep. kl. 19.30 
VOCAL LINE i kirken 
 

 
Tirsdag, d. 14. sep. kl. 14.00 
LÆSEKREDSEN STARTER 
Afhentning af bog på Enggårds-
vej 12, man. 16.8. kl. 15-18 eller 
ons. 18.8. kl. 15-18.  
Er du ny, kan du også tilmelde 
dig her. 
—————————————— 

SOGNEUDFLUGT 
for alle aldre. 

31.8. kl. 09.00 på kirkepladsen. 
Turen går i år til Aabenraa, og 
det bliver en spændende tur i 
byen med lokal guide. 
Og der er som sædvanlig middag 
og kaffe undervejs. 
Udflugten er gratis. 
Tilmelding til 40 41 82 06 eller 
viggokasp@gmail.com … 
SENEST d. 26.8. 
—————————————— 

VOCAL LINE 
8. sep. kl. 19.30 i kirken. 

Vocal Line er et moderne, ryt-
misk kor, som for 2 år siden 
vandt international konkurrence 
foran 9 andre europæiske kor. 
Billetter: se efterårsfolderen. 
 

 

 

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 
 

Avisen i papirformat uddeles gen-
nem 9 kasser fordelt rundt i sognet, 
men den kan også fås tilsendt som 
mail (se andst.info) eller blot læses 
på andst.info. 
 
Alle opfordres til at bringe større 
eller mindre historier, annoncer eller 
andet, som kan bidrage til at gøre 
avisen attraktiv. 
 
Dette nummer er rigt på forenings-
annoncer, netop fordi det er hus-
standsomdelt. 
 
God læsning. 



ÅRETS KONFIRMAN-
DER: 

Sara Østergaard Thomsen 

Sofie Marie Millgaard Rose 

Line Ager Toft Jensen 

Signe Birkemose Erngård 
Knudsen 

Johan Thyregod Jensen 

Nikolaj Nielsen Hæsum 

Ann Sofie Storm Pedersen 

Jonas Bloch Dalsgaard 

Lærke Føns 

Elias Lykke Christensen 

Benjamin Gjelstrup Wilde 

Emma Mølby Olesen 

Casper Skovsgaard Mogen-
sen 

Annabelle Camille Raundahl 
Bréhinier 

Alia Normann Pedersen 

Frederik Bielefeldt Leerskov 

Lasse Thorup Havelund-
Nielsen 

Emma Dybdal Lundsgaard 

Lea Bach Sørensen 

Karoline Tyrrestrup Graver-
sen 

Magnus Teilmann Vejrup 

  

Venligst Helle 

Alligevel var der masser af godt 
spil, og kampen bølgede frem og 
tilbage.  
Gæsterne havde et par rigtig gode 
individualister, så Daniel i AUI-
målet havde nok at se til med Se-
bastian som stærkt spillende 
midtstopper.  
Et par gange var Gregers ved at 
slippe igennem, men Billunds 
målmand var ikke uden evner.  

Arthur og Mathias gjorde det godt 
på venstrekanten, og det samme 
kan siges om Mikkel i højre side.  
 
Indtil fem minutter før tid kunne 
sejren gå til begge sider. Billund 
førte 2-1, men så gik det pludselig 
stærkt med tre hurtige mål til slut-
resultatet 5-1 til gæsterne. Andst-
holdets mål blev scoret af Lucas. 

Kære alle  
 
 
 
Torsdag aften blev det AUI’s tur til at holde gene-
ralforsamling, endda i hedebølge,og mens Danmark spillede fodbold-
kamp. ️ 
 

 
 
Elly bød velkommen og Arne styrede os godt og sikkert 
gennem dagsordenen. 
Elly mindede os om den skønne dag Kurt blev hele Dan-
marks frivillige. 
 
Der var genvalg for alle i bestyrelsen og aktivitetsudval-
gene. Stort skulderklap til alle for at fortsætte og stadig 
holde fanen højt efter et år i Covid 19’s tegn. Som citeret af Kurt:  

Det bedste hold er sammenhold.  
 
Årets lederpris  gik vel-
fortjent til Helle Ørum 
Christensen. Stort tillyk-
ke.  
 
 
Årets Teampris  blev overrakt 
til EANPs Frank Osberg og 
Susanne Pedersen.  
 
 
 
Margit og Gitte blev også hyldet for deres altid uvur-
derlige support for Elly og Susanne 
 
 
 

Vi glæder os til at kunne sætte gang i alle aktiviteter 
efter sommerferien. 
God sommer. 
 
På vegne af AUI bestyrelse 
Susanne 
  

Fodbolddrengene på AUI’s U 13-
hold startede efterårssæsonen på 
hjemmebane mod Billund, og man 
skulle ikke tro, at spillerne har 
holdt træningspause her i sommer-
ferien, for kampen blev gennem-
ført i et meget højt tempo. Nogle 
af drengene har været på diverse 
fodboldskoler, andre har selvtræ-
net lidt, men rigtig organiseret træ-
ning har der ikke været mulighed 
for.  



  

 

Udflugt fra Solhøj 
torsdag d. 26. august kl. 11.00 

                Middag på Voddersminde gårdbutik, Holsted 
Kaffe og kage på Wellingsmuseet i Lindtrup 

                   pris pr. pers. 250 kr. 
       Vi kører sammen i private biler (der betales 20 kr. til chaufføren) 

Tilmelding på Solhøj senest d. 20. august. 



 

 



 

 

Solhøj er stedet, hvor pensionister i Andst samles. 
 

GYMNASTIK har en god tilslutning med 22 personer hver 
mandag formiddag. 

 

Efter en lang coronapause er der om torsdagen startet med BANKO, som normalt har 
en god tilslutning. Det kniber mere med de øvrige arrangementer om torsdagen, hvor 
der er forskellig underholdning. Det værste kunne jo ske, at det lukker sig selv ligesom 
Høkeren, når der ikke er opbakning! En alvorlig tanke!        Juliane Thuesen. 



 

  

 

  



 

 
 

v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen 

 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Annon-

cørerne 

bærer 

Andst  

Avisen 

Tænk på 

det næ-

ste gang 

du hand-

ler. 

 

 

 

 

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. 14.45-15.45: piger for U 12 (5-6. klasse) 
Kl. 15.45-16.45: 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  



  

 

 

 
 

 

  

 
 

Konstantino- 
politanerinde 

 
Ordet blev berygtet 
fra 1900-tallets be-
gyndelse, da det 
blev anvendt som 
taleprøve ved en 
spiritusprøve for 
bilister. 
Ordet har i Dan-
mark tidligst kun-
net findes i Læse-
bog fra 1869. 
Under svære ord 
fandtes 
”konstantinopolita-
nerindernes fiske-
bensskørt”. 

Bevingede 
 ORD 

 
 

 

Ude på den grønne eng. 
 

Ude på den grønne eng 
stod en gammel dobbeltseng, 

og i dobbeltsengen lå 
en soldat med briller på. 

 
Under sengen, der var høj, 

stod en ko og spiste løg. 
Under koen, der var tam, 

stod et lille uldent lam. 
 

Under lammet sad en ræv. 
Under ræven lå et brev. 

Gemt bag konvoluttens lim 
fandt jeg dette børnerim! 

 
 

Halfdan Rasmussen. 

Mange ord er vandret længe til fods, før de 
blev bevingede. 

Marie von Ebner-Eschenbach 
 

Et ord er et ord. Er der flere af dem, forrin-
ges de let i værdi og bliver til en tale. 

Otto Ludwig. 



 

 
 
 

 

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. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

16/8 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 
18/8 - 2021 kl. 14.00 og 
19/8 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
19/8 - 2021 kl. 14.00 
Fællessang på Solhøj 
 
22/8 - 2021 kl. 10.30 
12. s. e. Trinitatis - guds-
tjeneste 
 

 

Kære Kunder!  
D. 6 september åbner jeg igen dørene i salonen efter barsel.  
Du kan allerede nu booke tider online 
på www.monbergs.dk eller ringe på 26 71 46 55.  
Der vil være en masse lækre åbnings tilbud når 
jeg igen slår dørene op! Glæder mig til at se nye 
samt gamle kunder. 
Vi ses.. 
 Lise Monberg - Monbergs frisør 

STØT Andst Forsamlingshus. 
 

Støtte / Kontingent 2021: 
 
Husstand par: kr. 250 
Husstand enlig: kr. 150 
Støtte / Kontingent kan betales via  
MobilePay: 67403 
eller overføres til konto: 3409 8720102795. 

 

Arrangementer i 2021: 
 

- Foredrag: Nadja og de 170 kg, som blev 
sendt på TV2.    Torsdag den 28/10-21 kl. 
19:00 
Køb billetter på Andst Forsamlingshus’ Fa-
cebookside, eller kontakt os på 6131 
7558 

- Cafe Markdanner i efteråret 21 
- J-Dag 5. november 21 
 
 
Følg os på Face-
book - Andst  
Forsamlingshus 
 

Udflugt 2 fra Solhøj 
torsdag d. 2. september  

kl. 13.30 
 

Vi kører til Tøjbutikken 
Prikken i Vorbasse. 
 

Prikken gir´kaffe og kage. 
Vi kører sammen i private 
biler (der betales 20 kr. til 
chaufføren) 
Tilmelding på Solhøj senest 
d. 27. august 
 

 

Udflugt 3 fra Solhøj 
torsdag d. 14. oktober  

kl. 13.00 
til besøgscentret på Skam-
lingsbanken, derefter boller 
og lagkage på restauranten. 
Pris pr. pers. 170 kr. 
 

Vi kører sammen i private 
biler (der betales 20 kr. til 
chaufføren) 
 

Tilmelding på Solhøj senest 
d. 4. oktober. 

http://www.monbergs.dk/

