
 

 

 
Første december dukker 
koret op igen, denne gang i 

Troldesalen i Vejen med et 
julerepertoire. 

 
 

Al rytme og bas blev pro-
duceret med mund og mi-

krofoner og fungerede lige 
så perfekt som resten. 

 

 

Det blev en aften, de ca. 
120 lyttende sent vil glem-
me. 

 
Af Viggo Kaspersen. 

 

Rytmisk korsang i en klas-
se, der vakte bragende bi-
fald lige fra første nummer. 

Humør, rytme, intensitet og 

akkordklange, der stod 
krystalklare og knivskarpe. 

Læsekredsen er 
begyndt, men det 
er stadig muligt 
at tilslutte sig. 

 
Kontakt 40 41 82 06 

Viggo Kaspersen. 
Der skal skaffes en bog 



  

 

Af Jytte Kejlstrup. 

Så fik Solhøj fejret 4 års 
fødselsdag, en dejlig dag  

 
go Kaspersen og indtil flere 
små historier, næsten sand-
færdige, fortalt af indtil fle-
re forskellige. 

 
med 3 retters middag og 
kaffe, sang og underhold-
ning. 
Der var klaverspil ved Vig- 



 



Mål efter 18 
sekunder. 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
U 12 pigerne fra AUI har 
været i ilden to gange for at 
få den indledende runde fær-
digspillet, og den sidste 
kamp var på udebane mod 
puljens helt suveræne top-
hold fra Billund, der har vun-
det alle kampe stort.  
For at kunne matche midtjyderne 
havde vi lånt to U 12-piger fra 
vores samarbejdsklub, Skodborg, 
og det gav pote efter 18 sekun-
ders spil. AUI gav bolden op, An-
na spillede bolden til Cilja, og 
bum -  1-0 til Andst.  
Hjemmeholdet svarede igen med 
to mål, men så tog Cilja og Alber-
te fat, og efter to smukke ping-
pong-spil nettede Cilja igen, og 
hun øgede også til 4-2.  
Men så satte Billundtræneren 
et  par spillere til at dække mål-
scoreren. Det gav gode mulighe-
der til både Mia, Babette og 
Mille, men ingen mål.  
Hjemmeholdet satte et vold-
somt pres ind, og Natascha i 
målet havde rigeligt at se til. 
Det lykkedes da også Billund 
at få udlignet til 4-4, det sid-
ste mål direkte på frispark, et 
mål, der udløste 100 kr. i bo-
nus fra en glad bedstefar og is 
til begge hold fra Billunds 
træner. 
 
Det var så ugens anden gode 
kamp, idet en midtugekamp 
mod Egtved blev tabt 1-5 ef-
ter en rigtig fin indsats fra 
begge sider.  
 
Sejren var lige et par 
mål for stor, men 
den dygtige Egtved-
keeper måtte kun 
kapitulere en enkelt 
gang på Carolines 
skud.  
Der bliver nu en lille 
kamppause inden en 
nye pulje begynder 
igen. 
 

Målrekord af  
U 10-pigerne 
U 10-pigerne fra AUI har sat mål-
rekord i deres hjemmekamp mod 
Vamdrups bedste hold, som var 
uden deres i særklasse to bedste 
spillere.  
Allerede efter to minutters spil 
havde Signe scoret det første af 
sine 8 mål, og så kørte det ellers 
for et veloplagt AUI-hold med 
Liva som sikker skanse i målet 
bagved forsvarskrumtappen Al-
berthe, godt suppleret af Saga og 
Frederikke.  
De øvrige mål blev delt mellem 

Vanessa og Laura med hver 3, 
Natascha, Marie og Asta hver 1 
mål. 
 
Så var der mere kamp om det i en 
midtugekamp mod V. Nebel, som 
er et nyt bekendtskab med et par 
små raske boldspillere, som lige 
kunne aflevere til deres kammera-
ter, der mestrede scoringskunsten.  

 

5-2 til hjemmeholdet over et AUI
-hold, der helt havde glemt lær-
dommen fra træningsbanen, hvor 
det gælder om ikke at klumpe 
spillet sammen på midten af ba-
nen. Målscorere: Signe og Marie. 



  

 

 

 
   

 

Laissez Faire: (fransk = lad ske, lad stå 

til). ”Lad tingene gå, som de kan”. 
 

Udtrykket er i første omgang brugt til at angive, at 
staten ikke bør blande sig i markedsmekanismerne. 
Det stammer fra protesterne mod den franske finans-
minister Jean-Baptiste Colberts økonomiske indgreb 
i næringslivet i Frankrig i 1600-tallet. 
 

Udtrykket har siden bredt sig til pædagogik, hvor det 
især bruges om børneopdragelse, hvor forældre, pæ-
dagoger og lærere ikke griber ind, vejleder eller kor-
rigerer barnet. 

Bevingede 
 ORD 

 
 

SØVNEN LIGGER GANSKE STILLE. 
 

Søvnen ligger ganske stille, 
gør sig mørk og bittelille, 

hvisker med sin trætte stemme: 
Iben, er der nogen hjemme. 

 
Å, det er så rart at vide: 

Søvnen ligger ved min side. 
Og jeg svarer, før jeg sover: 

Kom kun ind, din lille sjover! 
 

Halfdan Rasmussen. 

 

Først når man nøje ved, hvordan børnebør-
nene er faldet ud, kan man bedømme, om 
man har opdraget sine børn godt. 

Erich Maria Remarque. 
 

Al opdragelse er hæmninger, der er blevet os 
påført, og hurra for nogle af de hæmninger. 

Helle Gotved. 
 

Opdragelse er de voksnes organiserede for-
svar mod ungdommen. 

Mark Twain. 
 

En god opdragelse har også en skrækkelig 
ulempe: den udelukker én fra de mange. 

Oscar Wilde. 



 

 

 

 

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. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

20/9 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 
20/9—2021 kl. 19.30 
Yoga med Pernille 
 
21/9 - 2021 kl. 16.00 
Gymnastik - Trollinger  
 
22/9 - 2021 kl. 14.00 og 
23/9 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
23/9 - 2021 kl. 15.45 
Gymnastik Powerkids - 0.-
2. klasse 
 
23/9 - 2021 kl. 16.45 
Gymnastik Familieholdet 
 
23/9 - 2021 kl. 17.30 
Gymnastik juniormix 3.-7. 
kl. 
 
26/9 - 2021 kl. 10.00 
Høstgudstjeneste i Anlæg-
get 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Torsdag, 23/9 kl. 14.00 
 

”Viser og historier 
fra de varme lande” 

Entré 50 kr. incl. kaffe/kage  

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

 


