
 

 

Så fik ”Andereden” sit navn! 
 

Af Helene Kjær Klyhn. 
 

Festlig indvielse af Andereden i Andst. 
 
Mange af byens borgere i Andst og projektets andre 
interessenter havde i onsdags afsat aftenen til at 
kigge forbi til indvielse af byens nye shelterområde.  
Borgerforeningens næstformand Simon Toft Jensen 
bød velkommen og præsenterede projektet.  

Et projekt, der startede med, at Simon selv vandt et 
shelter i en konkurrence ved Bo-Plan, som han 
valgte at donere til Borgerforeningen.  
Vi havde i Borgerforeningen nemlig drømt om at 
etablere et naturskønt shelterområde i Andst, og nu 
bød muligheden sig for at komme godt i gang.  
Der blev søgt om midler hos landdistriktspuljen, 
som valgte at støtte projektet med 27.000 kr, og det 
muliggjorde at købe yderligere to shelters.  
Vi fandt en skøn og passende naturplet nær lyng-
bakkerne på en grund, der kunne lejes af Vejen For-
syning. 
I slutningen af juni stod shelterområdet færdig, og 
det er siden blevet taget godt i mod og flittigt brugt 
af byens borgere.  
Til indvielsen kunne vi også afsløre navnet, som var 
udvalgt blandt de mange indkomne forslag. Faktisk 
havde to personer indsendt samme gode navnefor-
slag, som vi i Borgerforeningens bestyrelse synes 
var det helt oplagte valg – nemlig Andereden.  

 

 Vi fik Sønderjylland tæt på! 

Af Viggo Kaspersen. 

Menighedsrådets sogneudflugt bragte Søn-
derjylland ind under huden. 

Fra morgenstunden i skønt solskinsvejr var gruppen 
samlet foran kirken. 

Og Bjert bussers store Vikingbus holdt klar til at køre 

os af sted. 
I 2020 blev det som bekendt ikke muligt at fejre gen-
foreningen, men det er gjort i år, og genforeningsplad-

sen i Åbenrå, hvor Folkehjem ligger var mål for første 
del af turen. 

Vores helt fantastiske guide, Lars Henningsen, førte 

os grundigt og entusiastisk ind i Sønderjyllands histo-
rie, som er klart afbilledet med små jernbilleder i flise-
belægningen. 



Fra balkonen på Folkehjem var 
det, at H.P. Hanssen i 1918 for-
talte en fremmødt folkeskare på 
3000, at nu var vejen banet for, 
at sønderjyderne kunne stemme 
deres land tilbage til Danmark. 
De 6000 fodtrin var afmærket i 
flisebelægningen. 

Folkehjemmet har spændende oplevelser inden 
døre med den store billedsal og kongesal, men og-
så den lille frimenighedskirke, som ligger nabo til 
Folkehjem er et besøg værd. 
 
Der blev lige fra star-
ten lagt vægt på, at nu 
skulle der være et 
godt samarbejde mel-
lem dansk og tysk na-
tionalitet. 
Det er understreget 
ved det mindesmærke, 
der står uden for Sct. 
Nikolaj kirke. Det 
skulle godkendes af 
både de tyske og dan-
ske myndigheder, og 
mindesmærket blev til 
efter en udskrevet 
konkurrence. Vi ser en dødsengel føre en falden 
tysk og dansk soldat af sted, den danske soldat i en 
krig, som han på ingen måde ønskede at deltage i. 
Men afslutningen af første verdenskrig blev bag-
grunden for, at det blev muligt med genforenin-
gen. 
Dagen 
sluttede 
med 
”kaffe 
å brø-
tort” på 
smukke 
Dam-
ende. 
 

Der er lavet et skilt med navnet på, som skal sættes 
op ved vejen ind til shelterpladsen. De to vindere Ed-
die Marius og Kristine Riis blev præmieret med hver 
en dejlig varm sovepose, sponseret af Sport 24 i Ve-
jen.  

En rigtig hyggelig og vellykket aften, hvor omkring 
100 var mødt op!  
Rigtig dejligt med så stor opbakning – tusind tak 
for det! 

Borgerforeningen bød på grillede pølser, 
øl og sodavand, og senere blev der gril-
let skumfiduser over bålet.  



 



Sejre til de yng-
ste AUI-drenge 
 

Af Kurt B. ´Frederiksen. 
 

De to yngste drengehold i AUI 
har også været i kamp, og det 
blev to målrige kampe. U 8-
drengene var et smut i Rødding, 
og her førte hjemmeholdet 1-0 
ved pausen efter en meget jævn-
byrdig halvleg. Vores normale 
målmand, Marius, havde meldt 
afbud, så Andreas tog målmands-
trøjen på i de første 20 minutter, 
hvor han havde flere gode rednin-
ger.  
Efter pausen overtog Johan tjan-
sen, og så var der mål-show fra 
Andreas´s side. Først efter en god 
aflevering fra Silas, og derefter 
var myreflittige Felix hele tre 
gange i stand til at sende et hjør-
nespark lige ind til Andreas, der 
scorede hver gang. Endnu et mål, 
denne gang på oplæg fra Malte, 
og så var det Magnus´s tur til at 
score.  

Chock-start af 
Bække SF. 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

 
U 14-pigerne fra Andst/Skodborg 
måtte indkassere efterårets første 
nederlag i hjemmekampen i 
Skodborg mod Bække SF.  
Hytteture med skolen og hård 
styrketræning i idræt havde givet 
nogle "tunge" ben, og det udnyt-
tede de lynende hurtige angribere  

Mod slutningen af kampen fik 
hjemmeholdet scoret tre gange, så 
kampen sluttede 6-4 til AUI. Dej-
ligt at se, hvordan sammenspillet 
bliver bedre og bedre. 
 
U 10-holdet var også med i en 
målrig kamp i Øster Lindet, men 
det var en ensidig affære, idet 
AUI vandt med hele 12-0.  
Jackson scorede halvdelen af må-

fra Bække til at score tre gange i 
de første 12 minutter. Men så var 
de blåblusede spillere blevet var-
me, og i resten af kampens 58 
minutter havde AUI/SIF langt det 
meste af spillet. Gode gennem-
spillede angreb, mange skudfor-
søg, men også en god keeper. I 
mange kampe har AUI/SIF vun-
det 2. halvleg, og det skete også i 
denne kamp, hvor Cilja på en for-
nem frispilning fra Sofie scorede 
halvlegens eneste mål.  
Men chancerne var der, ikke 
mindst fordi spillerne udviste en  

 
lene, mens Kasper, Teodor og 
Magnus lavede hver to.  
 
Der bliver nu en 14 dages turne-
ringspause, hvor turneringen om-
brydes, og så er vi klar til nye 
puljer med forventet start om-
kring den 19. september.  
 
 
 

stor gejst og havde en stor tro på, 
at resultatet kunne ændres. Et en-
kelt farligt forsøg fra gæsternes 
side efter pausen blev mesterligt 
reddet af Karoline.  
Slutresultat 3-1 til Bække. 
Desværre bød ugen også på en 
sejr uden kamp, da Ribe kun kun-
ne mønstre 7 spillere oven i købet 
på hjemmebane. Trist måde at 
vinde på, men der var ingen mu-
ligheder for at få kampen spillet 
inden deadlinie fra DBU Jyllands 
side her først i september. De næ-
ste kampe med nye puljer forven-
tes at starte den 18-19. september. 
 



lige ved og næsten. Mod slutnin-
gen af kampen gik gassen af bal-
lonen, og hjemmeholdet scorede 
endnu tre gange.  
Torsdag d. 9/9 venter der en 
jævnbyrdig kamp på udebane 
mod Egtved. 
 

U 15 tog points 
fra topholdet. 
Af Kurt B. Frederiksen. 

Fodboldpigerne på U 15-holdet i 
Andst/Skodborg har ikke været 
forvænt med sejre i liga 2-
rækken her i efteråret, hvor et 
sammenpresset program og en del 
afbud til kampe ikke har været 
optimalt. Topholdet fra Gråsten, 
der har vundet alle deres kampe, 
var på forhånd en svær opgave, så 
hjemmeholdet havde valgt en for-
mation med to defensive midtba-
nespillere for at bremse sønderjy-
dernes rapfodede angribere. Ros 
til Kayal, Vestergaard og Thom-

U 12-piger på 
hårdt arbejde. 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Fodboldpigerne på AUI’s U 12-
hold var kommet på en vanske-
lig opgave på udebane mod det 
ubesejrede tophold fra Billund/
Firehøje, og inden forsvaret 
havde fundet sig til rette, score-
de hjemmeholdet allerede i det 
første minut, og kort efter blev 
det 2-0.  
Men Andst-piger er seje, og fle-
re gode angreb rullede frem 
mod modstanderens mål. På et 
af dem bankede Natascha smukt 
bolden op i målhjørnet, og så 
var kampen helt åben, men en 
dygtig målvogter forhindrede 
udligning. Kort før halvleg blev 
det 4-1. 
I 2. halvleg fik vi fordel af med-
vinden, og der var glimrende 
langskudsforsøg fra Anna, lige-
som Caroline og Babette var 

 

sen for at løse opgaven perfekt på 
skift. Linnea havde knæproble-
mer, men heldigvis var Loui-
se  taget med til Skodborg. Hun 
kom ind og pakkede fuldstændig 
Gråstens "stjerneangriber" ind. 
Fornemt. Olive i målet havde go-
de redninger, og pludselig strøg 
Katrine til baglinien, afleverede til 
Karoline Kjelde, der scorede til 1-
0. Andet halvleg startede med to 
store chancer til Katrine og Male-
ne, men Gråsten havde også en 
god keeper. Presset på hjemme-
holdets mål blev øget, men der 
blev virkelig kæmpet igennem af 
de blåblusede spillere. Pludselig 
slap Lærke fri i den anden ende af 
banen, men en ny superredning 
forhindrede mål nr 2. Og så udlig-
nede Gråsten til 1-1 bare fire mi-
nutter før tid. Ærgerligt efter den 
flotte indsats.  

Nu bliver der en ombrydningspau-
se, og så starter turneringen igen 
omkring den 19. september. 



Demens er noget man 
har, ikke noget man er. 
 
Hvis man læser aviser eller snak-
ker med mennesker om demens, 
så er en klassisk vending, at de er 
demente, men det skal vi vænne 
os af med at sige, mener Jette 
Abildskov, der er projektleder i 
Ældre Sagen på demensområdet 
med særligt fokus på demens-
venlige lokalafdelinger. 
 
”Man skal sige mennesker med 
demens og ikke demente, fordi 
det handler om folks person-
lighed og identitet.  
 

Vi skal ikke se sygdom-
men. Vi skal se menne-
sket,” siger hun. 
 
Der er brug for oplysning og  
åbenhed, hvis man skal bryde det 
stigma, der er omkring sygdom-
men. Et skridt på vejen er, at vi 
ikke gør mennesker med demens 
til deres sygdom. Det at have de-
mens bør omtales som alle andre 
sygdomme, som noget man har, 
ikke noget man er. Det er den kla-
re melding fra Jette Abildskov. 

Demens-symbolet - 
En hånds-rækning. 
Hænderne symboliserer, at 
alle mennesker kan have 
brug for hensyn eller en 

håndsrækning. Det gælder 
ikke mindst for mennesker 
med demens, som i særlig 
grad kan have brug for lidt 
mere tid og tålmodighed 

eller ekstra venlighed. 

Når du ser symbolet 
Disse tre handleråd er en 
del af indsatsen omkring 
demenssymbolet, og er en 
håndsrækning til os alle: 
 
Tag kontakt 
Smil og vær imødekom-
mende. 
 
Tal tydeligt 
Stil ét spørgsmål ad gan-
gen. 
 
Vær tålmodig 
Sæt tempoet lidt ned, og 
hjælp gerne på 
vej. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
   

 

Kære mor 

 
Her hjælper ingen 
kære mor! 
Det er et udtryk, som 
formentlig er en for-
vanskning af: Her 
hjælper intet kæremål 
(dvs. klagemål). 
Med en folkelig om-
dannelse er det uforstå-
elige ord kæremål ble-
vet lavet om til det for-
ståelige kære mor, som 
kunne give en vis me-
ning. 
Udtrykket findes en 
begyndende form i 10. 
sang i ”Baggesens 
Eventyr og Comiske 
fortællinger 1”. 

Bevingede 
 ORD 

 
 
 
 
 
 

Der gik en mand i sommertøj. 
 

Der gik en mand i sommertøj 
på isen ved Trekroner. 

Han var kun fjorten tommer høj 
men havde fire koner. 

 
Den første kone var af ler. 

Den anden af emalje. 
Den tredje var af krydsfinér 

og gik med guldmedalje. 
 

Den fjerde var af fint krystal 
og klar og gennemsigtig. 

Hun sprang i stykker med et knald 
fordi hun var så vigtig. 

 
 

Halfdan Rasmussen. 

Mødre glemmer gerne, at navlesnoren al-
lerede ved fødslen bliver klippet over. 

Vera Caspar. 
Den gammeldags mor, som plejede at un-
dre sig over, hvor hendes dreng var, har 
nu et barnebarn, der undrer sig over, hvor 
hans mor er. 

Frank McKinney Hubbard. 
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6/9 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 
8/9 - 2021 kl. 14.00 og 
9/9 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
8/9 - 2021 kl. 19.30 
Vocal Line synger i Andst 
Kirke  
 
12/9 - 2021 kl. 09.00 
Gudstjeneste i Andst Kir-
ke 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Torsdag, 9/9 kl. 12.00 
 

Vi fejrer Solhøjs 4 
års fødselsdag med fælles-
spisning og sang 

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

 


