
 

Andst har fået 
ny kirkesanger 
 

Hvem er det, der står og synger oppe 
ved orgelet i Andst kirke? Det er 
højst sandsynligt mig, Marita Bjor-
holm. Jeg er nemlig lige blevet fast-
ansat som ny kirkesanger fra og med 

oktober 
måned, 
hvilket jeg 
er rigtig 
glad for. 
 

Musik har 
altid været 
en vigtig 
del af mit 
liv. Jeg 
synger og 

spiller klaver, og her til efteråret er 
jeg begyndt på kirkesangeruddannel-
sen i Løgumkloster. 
 

Oprindeligt er jeg fra Norge, men har 
efterhånden boet i Danmark i 21 år, 
hvilket er et år længere, end jeg boe-
de i Norge. Så kan den kvikke regne 
ud, at jeg er 41 år i dag. Jeg bor i 
Glejbjerg, ca. ½ times kørsel fra 
Andst, sammen med min mand Jacob 
og vores hund og tre drenge på 11, 
13 og 16. 
 

Udover at synge til de kirkelige 
handlinger får jeg lov til at stå for 
babysalmesang. Det starter op til ja-
nuar, nærmere bestemt onsdag i uge 
2 kl. 9 – 10, og vil forløbe over de 
følgende otte onsdage, (dog springer 
vi vinterferien over). Vi vil synge 
nogle kendte salmer sammen og be-
væge os lidt. Derefter vil vi få en lille 
kop kaffe eller te sammen. Alt sam-
men meget nede på jorden og ganske 
gratis i øvrigt. Spred gerne det gode 

budskab ☺! Mere info følger om det-
te senere. 
 

Jeg glæder mig til at synge sammen 
med jer i kirken. 
 

Venlig hilsen  

Marita. 

idet hun har været efterskolelærer 
i syv år og derefter forstander i 
de seneste fem år på Frøslevlej-
rens Efterskole. 
Oprindelig er den nye forstander 
regnskabsuddannet, men har se-
nere uddannet sig til musiklærer 
og har desuden ledelsesrelevant 
uddannelse. 
 

Hendes drivkraft for at drive ef-
terskole er helt klart eleverne og 
det udbytte, de får af et eftersko-
leophold.  
Hun glæder sig til at lære perso-
nalet at kende, at fortsat sikre 
skolens aktive del af lokalsam-
fundet og ikke mindst at give 
endnu flere unge med læse-skrive
-vanskeligheder et udviklende 
efterskoleår, skriver skolen. 
 

Privat bor den nye forstander på 
en nedlagt landejendom ved Ha-

derslev med 
sin mand Pe-
ter.  
Tilsammen har 
de tre voksne 
udeboende 
børn og et bar-
nebarn på vej. 
 

Hun aflø-

ser Maj-Britt 

Halle, der sag-

de farvel efter 

blot et år på 

posten. 

 

 

 

 

Bestyrelsen på St. Andst 
Efterskole glæder sig over 
at kunne byde velkommen 
til 53-årige Annemette Hess 
som pr. 1. oktober er efter-
skolens nye forstander, 
skriver skolen i en presse-
meddelelse. 
 
Annemette skal som forstander 
sikre den fortsatte gode elevtil-
gang, skabe gode arbejdsforhold 
for personalet og  optimere med-
arbejdernes faglige kompetencer 
og sikre et godt samarbejde med 
skolens samarbejdspartnere og 
ikke mindst forældrene og skole-
kredsen, lyder det videre. 
 

Annemette Hess kommer fra en 
lignende stilling i det sønderjyske 
og medbringer en god portion er-
faring på det at drive efterskole, 

St. Andst Efterskoles 
nye forstander. 



  

 

 

Anne Mia Storm Pedersen blev i år hædret 
for sin præstation til DM i badminton for 
Ungdom i U17/U19 i dame single og mix-



Der var dæk-
ket op til fest i 
Anlægget, da 
høstgudstjene-
sten skulle løbe 
af stabelen. 

 

Af Viggo Kasper-
sen. 

 

Kirkens rammer 
og alter var dannet 
af halmballer og 
græskar og smuk-
ke blomsterdeko-
rationer understre-
gede, at det var 
høsten, der blev 
fejret. 

Spillemændene, 
som kommer oppe 
fra ”det vestjy-
ske”, dannede en smuk ramme 
om gudstjenesten med deres dejli-
ge musik, hvilket de har gjort en 
række år efterhånden. 

 

Helle Torp fik belyst ud fra Jesu 
ord til farisæerne, hvordan regler 
kan være i vejen for udfoldelsen 
af livet. 

Det kan der vist findes masser af 
eksempler på også i dag. 
 

Hun mente også, at nogen havde 
hørt for godt efter teksten om ik-
ke at sætte sig på de bedste plad-
ser, ved at sætte sig la-a-angt til-
bage i kirken. 
 

Der var stor taknemmelighed 
over det gode vejr, og eftersko-
lens flagallé var med til at gøre 
byen festlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Guldkonfir-
mander fra 
Andst Kirke. 

Konfirmeret i 1971 af Ove 

Bartholdy. 
 

Her samlet hos Esben Kri-

stensen i Gamst sammen 

med klasselærer Grethe 

Juhl. 
 

(Indsendt af Anne Lynggaard 

Landtved). 



Forrygende dren-
gekamp i U 8-
drengerækken. 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Til U 8-drengenes første hjemme-
kamp i efteråret var der mødt rig-
tig mange tilskuere op, og de fik 
en forrygende kamp at se med 
ikke mindre end 13 mål. Efter de 
indledende kampe, som alle blev 

vundet, var Andstdrengene rykket 
op i B-rækken, hvor første mod-
stander var Christiansfeld, som 
var vant til det højere tempo.  
 
Og det udnyttede gæsterne til at 
bringe sig foran 3-0, inden der var 
spillet 8 minutter.  
Men så havde AUI-drengene 
vænnet sig til tempoet, og heref-
ter blev det en meget jævnbyrdig 
kamp med vekslende scoringer. 
Midt i 2. halvleg reducerede  

Andst til 5-6, og kort efter afslut-
tedes et nyt glimrende angreb 
med et "hug" på stolpen.  
Så tæt på en udligning, så skuffel-
sen var til at føle på, da gæsterne 
kort før tid nettede endnu to gan-
ge til slutresultatet 5-8.  
Felix med to mål, Silas, Malte og 
Jaxon med hver et mål, kan lige-
som Emil, Magnus og Johan være 
godt tilfredse med en yderst fin 
kamp. 



Dyre fem minutter. 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Fodboldpigerne på U 12-holdet i 
AUI havde besøg af Erritsø/
Trelde, og det blev en meget 
jævnbyrdig kamp, hvor hjemme-
holdet havde det meste spil i før-
ste halvleg og dermed flere gode 
chancer.  
Babette var således helt fri bare 
en halv meter fra mål, men keepe- 

ren fik mirakuløst reddet.  
 
Kort efter havde Isabell et flot 
skud lige over trekantsammenføj-
ningen, inden  myreflittige Mille 
kæmpede sig gennem forsvaret, 
spillede kort til Isabell, der smukt 
sendte bolden i mål med sine ny-
indkøbte fodboldstøvler.  
 
Kort før halvleg udlignede gæ-
sterne til 1-1. 
 

Erritsø/Trelde-spillerne  var gode 
til at bruge hele banens bredde, så 
AUI-forsvaret blev spredt for alle 
vinde, og det gav tre hurtige mål 
på godt fem minutter.  
 
Så kom der styr på forsvarsspillet, 
og det udmøntede sig med flere 
gode angreb, men gæsternes kee-
per var godt spillende, så kampen 
sluttede 1-4. 
 

”Tab og vind med 
rette sind”! 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Kampen i U 13-drenge mellem 
Andst og Brørup blev desværre 
skæmmet af en del voksne fra gæ-
steholdet, som ikke kunne afholde 
sig fra at komme med upassende 
bemærkninger til diverse nøgleper-
soner fra AUI-siden.  
 
Fair play og god opførsel var be-
stemt ikke i højsædet, og det er 
ærgerligt med alle de kampagner, 
som DBU har kørt gennem årene.  
 
 

Men der blev også spillet fodbold, 
og den kamp sluttede 2-2.  
Gregers og Mikkel scorede for 
Andstholdet.  
 
Men der er gang i ungdomsfodbol-
den i AUI,  og målnettene blafrer, 
når U 11 - drengene er i kamp.  
9-2 på udebane over Gredstedbro, 
hvor det "omvendte" resultat blev 
3-3.  
Elias med 6 og Mikkel med 3 hav-
de igen de målfarlige støvler på.  
 
Det var så i 5-mands fodbold, men 
drengene har været et smut i Ge-
sten, hvor de for første gang prøve-
de at spille 8-mands fodbold  
begge hold.  

Og det gik fint med slutresultatet 2
-2. 
 
Endelig har U 9-drengene spillet 
på hjemmebane mod Starup, og det 
var første kamp efter at Andsthol-
det er rykket op i B-rækken, hvor 
det går lidt hurtigere, og hvor mod-
standerne også er fysisk stærkere. 
 
På den baggrund var det absolut 
fint, at kampen sluttede 2-2 med 
Teodor som dobbelt målscorer.  



Nyt nederlag til 
Vamdrup. 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
For anden gang i dette efterår 

måtte U 15-pigerne fra Andst/

Skodborg se sig slået af Vam-

drup, der vandt 3-2 efter en meget 

jævnbyrdig kamp, hvor det fysisk 

stærkere hjemmehold havde et 

lille overtag i 1. halvleg, men Oli-

ve i målet havde fundet storspillet 

frem, og de første 20 minutter 

blev der ikke scoret.  

 

To glimrende langskud bragte 

Vamdrup foran 2-0, hvorefter 

Kjelde reducerede til 1-2 på forar-

bejde af Lærke, som fejrede sin 

fødselsdag med endnu en glim-

rende indsats.  

Kort før halvleg blev det 1-3.  

 

I pausen blev vi enige om at for-

søge at spille småspil på midtba-

nen i stedet for lange bolde til 

angriberne, som ikke kunne løbe 

fra Vamdruppigerne alligevel, og 

selv om der var lidt modvind, gav 

det sig udslag i flere gode angreb, 

som ofte endte med et hjørne-

spark.   

En af de indøvede variationer 

med Cilja, Katrine og Lærke slut-

tede med at sidstnævnte tog en 

dribletur langs baglinien og send-

te bolden i mål til 3-2.  

 

Kort efter havde Malene to glim-

rende langskud, som keeperen 

med det sorte af neglene lige fik 

vippet over mål, så med lidt held i 

sprøjten kunne der have stået 3-3.  

 

Karoline Lund i midterforsvaret 

var stærkt spillende i hele kam-

pen, hvor også Sofie kan se tilba-

ge på 70 stærke minutter. 

I Norge er 9 ud af 10 nye biler nu elek-
triske. På få år er bilsalget vendt på hovedet. 

Når en nordmand i dag sætter sig ind i sin nye bil og 
drejer startnøglen, hører han sjældent støjen fra en foru-
renende motor. 
I dag er ni ud af ti nye solgte biler enten helt elektriske 
eller hybridbiler. De gammeldags fossilbiler står nu kun 
for 10% af salget.  
En del af salget er dog såkaldte hybridbiler, der kører på 
en blanding af el og brændstof. Hybridbilerne står for 
30% af de nye biler. De er ikke altid særligt grønne, for-
di de ofte kører på benzin eller diesel en del af tiden. 
 

Hentet fra ”Verdens Bedste Nyheder”. 

 Kongeåen og den gamle grænse 
Kongeåen – det må være en særlig å med dette navn!  

 
Historie på historie bliver ridset op! Poul Marcus 
fortæller om de tyske og danske grænsevagter, 
deres liv – smuglerhistorier, sortbørshandel, va-
desteder – og om Skibelund Krat.  

 
Poul Marcus kommer  

i Andst konfirmandstue 
tir., d. 5/10 kl. 15.00 

 
Vær forberedt på en  

spændende eftermiddag. 



Visesang 
på Solhøj. 
 
Af Viggo Kasper-
sen. 
 

Besøg af inkar-
neret visesan-
ger, Villy Høj. 
 
Forrige torsdag var 
der visesang på 
Solhøj. 
Villy Høj gav 
smagsprøver på 
flere generationers 
viser. 
 

Han var selv opta-
get af Lasse og 
Mathilde og havde 
flere sange, som 
var hentet fra deres 
repertoire. 
 

En af dem, som 
Lasse Helmer har 
lavet melodi til, 
var den dejlige 
tekst, som er trykt 
her på siden, en 
god tekst om par-
forholdet, som ind imellem kan 
have problemer. 
 

Villy Høj spillede selv guitar til 
sin sang, og det var tydeligt, at 
den mestrede han med meget stor 
færdighed. 
En nydelse var det at høre hans 
eminente fingerspil. 
 

Der var rigtig godt besøg, og der 
var noget at komme efter. 
 

Men blot fællesskabet på stedet er 
værd at deltage i, så der er god 
grund til at møde op, og være 
med. 
 

Måske der også lige 
bør gøres opmærk-
som på muligheden 
for at dyrke lidt mo-
tion i det udmærkede 
lille fitnesscenter i 
bygningen, som det 
er helt gratis at bru-
ge. 
 

Henvendelse til bru-
gerrådet for at få en 
nøgle. 

 
 

Gamst Forsamlingshus 
Bankospil, ons. d. 6. okt. 19.30 

 

NY SÆSON: 
Vi spiller hver anden onsdag frem til jul. 

Hyggelig banko: 20 omgange, med startbanko. 
 

Flotte gode gevinster. 
I pausen: Amerikansk lotteri, kaffe og kage. 

 

Vel mødt     Gamst Forsamlingshus 



  

 

 

 
  

 

 

 

Med lov skal land bygges. 
 

Sentensen blev skrevet over dom-
huset på Nytorv i København, da 
det blev bygget i 1815. 
Fortalen til Jyske Lov, 1241, be-
gynder med disse ord, og de går 
siden igen mange steder.  

Bevingede 
 ORD 

 
 
 
 

Theodor fra Sværtegade. 
 

Theodor fra Sværtegade 

har en mægtig farvelade. 

Og den lille frække fyr 

maler men’sker om til dyr. 

 

Han har malet sine tanter 

så de ligner elefanter. 

Og hans far, der er så smuk, 

har han gjort til gedebuk. 

 

Lærerinden frøken Lange 

har han gjort til brilleslange. 

Og den store slagter Beck 

blev en tudse der sprang væk. 

 

Men at bedstemor blev bi, 

det ku bedste ikke li’. 

Tænk, det kære gamle væsen 

stak ham lige midt på næsen. 

 
 

Halfdan Rasmussen. 

Love skal ikke være som fælder til at fange forbrydere, men som fyrtårne, der advarer den uforva-
rende passager og redder ham fra skibbrud. 

Anonym. 
Nød bryder alle love. Men derfor behøver man jo ikke at lave love, der skaffer mere nød. 

Otto Ludvig. 



 
 

 
 

 

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. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

4/10 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

4/10 - 2021 kl. 15.30 
Bæverne - cykeltur 
 

4/10 - 2021 kl. 17.00 
Ulvene - forb.til fuldmåne 
 

5/10 - 2021 kl. 15.00 
Poul Marcus-Den gamle 
Grænse i konfirm.stuen 
 

6/10 - 2021 kl. 14.00 og 
7/10 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

6/10 - 2021 kl. 18.00 
Juniorspejderne-Code 
breaker 
 

6/10 - 2021 kl. 18.30 
Håndboldtræning-damer 
 

6/10 - 2021 kl. 20.00 
Håndboldtræning-herrer 
 

7/10 - 2021 kl. 14.00 
Foredrag på Solhøj 
 

10/10 - 2021 kl. 19.00 
Aftengudstjeneste 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Torsdag, 7/10 kl. 14.00 
 

”Et eventyrligt liv i Troperne” 
Arne Hendrichsen fortæller 
om sine bedsteforældres liv. 

50 kr. incl. kaffe og kage. 


