
 

 

 

U 13-holdet,  og da Storm og Lau-
ra Kirstine fik styr på de fynske 
wings godt, suppleret af Kirstine 
som midtstopper, begyndte det at 
se fornuftigt ud.  
Både Malene, Lærke og søstrene 
Juhl havde gode tilbud, men den 
fynske målpige var heller ikke 
uden evner, så kampen sluttede 3-
0 til hjemmeholdet.  
Vi gav debut til Olive, som er 
kommet fra Vamdrup her i som-
merpausen, og hun kunne bestemt 
ikke lastes for de tre mål. Samti-
dig brillerede Olive med flere 
klasseredninger, især mod slutnin-
gen af kampen, hvor AUI/SIF sat-
sede offensivt.  
Det er selvfølgelig et spring at gå 
fra U 13, liga 3 til U 15, liga 2, 
hvor tempoet er noget højere, men 
de sidste 55 minutter viste, at 
AUI/SIF kunne være med på det 
noget højere niveau.  
 

Næste kamp tirsdag d. 24/8 på 
udebane mod Vamdrup.  

 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 15-pigerne fra Andst/Skodborg 
fik en kaotisk start på efterårssæso-
nen i udekampen i liga 2 mod Års-
lev, et meget dygtigt hold, som også 
er det næstbedste hold på Fyn.  
 

Vi var kørt hjemmefra i god tid, men 
røg selvfølgelig ind i en kilometer -
lang bilkø på motorvejen over Fyn, 
og selv om nogle af bilerne fandt 
alternative ruter, var det i sidste øje-
blik, at alle nåede frem. Det var så 
også første gang, at Skodborgs piger 
årgang 2007 skulle spille sammen 
med AUI-pigerne, og det gav lidt 
forsvarsproblemer i starten for de 
"grønblusede".  
De fynske piger havde nogle lynhur-
tige angribere, og de fik scoret tre 
gange i det første kvarter oven i kø-
bet godt hjulpet af en kraftig med-
vind, uden at AUI/SIF kunne svare 
igen med sporadiske angreb.  
Men efterhånden fik Caroline, Lær-
ke og Malene gang i det gode midt-
banespil, som de viste i foråret på  

Nu er det tid! 
 

Af Helene Kjær 
Klyhn. 
 

Indvielse af shel-
terområdet sker 
på onsdag (se an-
noncen på bagsi-
den). 
 

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

Vi har modtaget rigtig 
MANGE gode forslag 
til et navn til shelter-
området, og til indvi-
elsen vil vi annoncere, 
hvilket navn vi har 
valgt.  
Til den, der står bag 
”vinder-forslaget”, er 
der selvfølgelig en 
præmie, som bliver 
uddelt til indvielsen.  
 

Vi glæder os til at se 
jer! 

 
 

Sognets udflugt for alle 
aldre er den… 

31. august 
kl. 9 - ca. 18. 

 

Udflugten går i år til 
Aabenraa, en historisk 
by med mange gamle 
minder. 
• Genforeningsparken 
• Sct. Jørgens kirke 
• Sct. Nicolai kirke 
Og ind imellem skal vi 
have en god frokost. 
På vejen hjemad drikker 
vi kaffe på Damende. 
 

Tilmelding senest  
TORSDAG, d. 26. 
på 4041 8206 eller 

viggokasp@gmail.com 
 

Velkommen 
MENIGHEDSRÅDET 

Kaotisk start for U 15-holdet. 



 



 

 
 

 
 

 

  



 

På grund af konfirmation i Skod-
borg måtte Malene trække i mål-
mandstrøjen, og hun reddede 
skuddet i stor stil.  
Så mente manden i sort, at Malene 
var gået  for tidligt. Omspark, og 
det blev sendt på overliggeren.  

 
0-0 trods rigtig gode tilbud til 
begge hold, og så  scorede gæ-
sterne på langskud bare 45 se-
kunder før tetid.  
Men AUI/SIF-spillerne har i for-
årsturneringen vist stor sejrsvilje, 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Alt var lagt op til en spændende 
start på efterårssæsonen for U 
14-pigerne fra Andst/Skodborg i 
liga 3 i hjemmekampen mod 
Billund.  
Spillerne var friske, målene på 
plads, banen ny-
opkridtet og muld-
varpeskuddene 
jævnet med jor-
den, men så med-
delte Billund, at 
de ville spille 9-
mands fodbold på 
grund af spiller-
mangel.  
Surt show at skul-
le spille med 4 
udskiftere, men 
det klarede spiller-
ne til UG med 
kryds og slange, 
idet vi spillede 
med tre kæder a 
fire spillere med 
udskiftning hver 
12. minut, så ryt-
men ikke blev brudt.  
Midt i halvlegen kom en af for-
svarsspillerne ved et uheld til at 
skubbe til en BIF-angriber, og 
det takserede dommeren til et 
straffespark.  
 
 
 

 

og det varede ikke længe, før der 
var balance i regnskabet. Cilja og 
Line kombinerede smukt i venstre 
side, afsluttende med et formida-
belt langskud af Line til 1-1. Og 
10 minutter før tid faldt sejrsmå-
let. Igen var Cilja oplægger, denne  

 
gang til Sofie. 2-1 til de "grønne".  
 
Næste hjemmekamp er på onsdag 
d. 25/8 på Skodborg Stadion, hvor 
Bække SF kommer på besøg. 
 

Høj klasse på U 14-holdet. 



  

 

 

 
 

 

  

 

 
 

KROKODILLETÅRER 
 

Når krokodillen ynksomst 
græder, den allersnarest folk 
opæder. 
 

At græde krokodilletårer er 
ensbetydende med at være 
falsk. 
 

Udtrykket er opstået fra middel-
alderlige rejsende, som hørte 
krokodiller udstøde klynkende 
lyde og tiltroede dem så megen 
lumskhed, at de gjorde dette for 
at medlidende mennesker skulle 
tro, det var et barn, der græd og 
havde brug for hjælp, og når de 
kom nær, kunne krokodillen slå 
til. 

Bevingede 
 ORD 

 
 

 
Hvorfor er du bedrøvet, Lis? 

 
Hvorfor er du bedrøvet, Lis? 
Jo, her er en af grundene: 

Min mus løb væk med smedens kat, 
og så gik den i hundene. 

 
Det går vel godt med katten, Lis? 

Aknej, den røg i totterne 
på Mikkel Ræv, den dumme torsk, 

så den er helt til rotterne. 
 

Men hunden da, min kære Lis, 
går det vel nogenlunde med? 
Aknej, den sprang i Kattegat 
og gik i fisk ved Hundested. 

 
 

Halfdan Rasmussen. 

Krokodilletårer løber ned ad en hård 
hud. 

Hans Kasper. 
 

Når tårer kun af falskhed falder, 
man krokodillegråd dem kalder. 

Gammel ABC. 



 

 
 
 

 

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. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

23/8 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 
25/8 - 2021 kl. 14.00 og 
26/8 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
25/8 - 2021 kl. 18.30 
Håndboldtræning-damer 
 
25/8 - 2021 kl. 20.00 
Håndboldtræning-herrer 
 
26/8 - 2021 kl. 11.00 
Udflugt fra Solhøj 
 
28-29/8 - 2021 kl. kl. 10.00 
EANP 
 
29/8 - 2021 kl. 19.00 
13. s. e. Trinitatis - guds-
tjeneste 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

UDFLUGT 

26.08. kl. 11. 
 

Middag på Voddersminde 
gårdbutik og kaffe på Welling-
museet i Lintrup 

Shelter-indvielse og 
navngivning med bålmad 

ons. 25. aug. kl. 17.30 
 

Borgerforeningen inviterer. 


