
 

Hilsner fra 
Rikke Ul-
brandt Hen-
riksen 
 
Rik-
ke@hg7.dk 
 

40826088 

Julen nærmer sig med hastige skridt.  
 

I forbindelse med juletræstændingen vil der 
være julemarked - som tidligere år.  

Det bliver søndag den 28/11- 2021. 
 

Forskellige aktiviteter og hygge i stor stil vil 
være at finde i Andst denne dag. 
 

Ønsker du at have en bod/aktivitet så kontakt 
mig gerne.  
 

For mere info - hold øje med Andst Avisen og 
Facebook. 

Så er det på tirsdag, den 
2. nov. vi skal høre om... 

 

Hospitalsskibet 
JUTLANDIA. 

 

En fortælling af Paul Erik 
Rochler om dengang un-
der Koreakrigen, hvor 
Danmark sendte et hospi-
talsskib for at give huma-
nitær støtte til de allierede 
styrker. 
 

Det sker i konfirmandstu-
en 2. nov. kl. 15.00. 
 

Velkommen 
MENIGHEDSRÅDET. 

Kære Andst sogn. 
Dansk Flygtningehjælp laver ingen husstandsindsamling i år, men 
der er stadig brug for pengene. 
På facebook er lavet et link, hvor du kan betale direkte til Flygt-
ningehjælpen under Andst sogn. Vi samler normalt knap 10.000 
kr., og det ville da være godt at nå samme resultat.  
Indsamlingen er i gang. 
Du kan få skattefradrag, hvis du følger anvisningerne, når du ta-
ster ind på linket. 
 
Det er også muligt at SMS ”Flygt” til 1910 og give 150 kr. eller 

Mobile Pay til 270707 og 
selv bestemme beløbet. 
 
DET ER GODT AT 
KUNNE VÆRE MED 
TIL AT AFHJÆLPE 
DEN VOLDSOMME 
NØD, NOGLE MENNE-
SKER ER UDSAT FOR. 

Kære alle i Andst-området 

mailto:Rikke@hg7.dk
mailto:Rikke@hg7.dk


 

 

 

 

”Ét fælles Vejen”  
… giver stolthed i hele kommunen. 
Fokus er på positiv udvikling i alle områder  
 

Vejen kommune er en stærk ”fødevare-kommune”. Den posi-
tion skal holdes. Jeg arbejder for at andre typer af virksomhe-
der opdager kommunen, som en god erhvervskommune med 
et godt miljø for erhvervslivet.  
 

Med Vejen kommunes gode placering, skal erhvervslivet 
blomstre endnu mere, så flere ønsker at placere sig i kommu-
nen, men også at kommunens virksomheder ekspanderer.  
De lokale butikker er vigtige for bylivet, jeg vil støtte op om 
disse og arbejde på at hjælpe med udviklingen. Vi skal være 
opmærksomme på konkurrencen udefra, både fra de nærme-
ste større byer, men også fra net-salg. 
 

For børnefamilier er pasningsgaranti og pasning tilpasset 
den enkelte familie vigtig. Vigtigt er også gode skoletilbud, 
både folkeskolen og den videre uddannelse. Jeg vil have fo-
kus på uddannelsesmuligheder for unge, og særligt fokus på 
lærepladser til håndværksmæssige uddannelser. Tilbud om 
ungdomsboliger, vil sætte prikken over i’et – de unge skal 
kunne bo og uddannes i kommunen.   
 

Kommende ældre generationer vil i fremtiden have mere 
selvbestemmelse. Jeg vil have fokus på frit valgs-plejehjem, 
men også på Olde-kolde bofællesskaber. 
Jeg arbejder som fabrikschef på Aquapri. Jeg er 52 år gam-
mel, gift og har 2 voksne børn. Jeg har siddet som formand 
for Brørup Svømmebad og er revisor for Malt Herred biavler-
forening. Derudover sidder jeg i bestyrelsen og forretningsud-
valget for Udvikling Vejen.  
Vi vil arbejde hårdt for at Vejen kommune bliver den 
bedste kommune at vokse op i, bo i, blive gammel i og 
drive virksomhed i. 

• Lokal udvikling og  
    bosætning 
 
• Grøn omstilling og  
    ordentlig natur/miljø 
 
• Job og erhvervsudvikling 

hænger sammen 
 

 
Niels 

Therkildsen 

 
 



Af Kurt B. Frederiksen. 

Sidste kamp i liga 3 for U 15-
holdene fra Andst/Skodborg i 
denne sæson blev afviklet i 
Grindsted på en fin kunstgræs-
bane, oven i købet med en god 
kvindelig dommer.  
Og de to hold gav hinanden en 
glimrende kamp med masser af 
godt spil fra begge sider, og set 
med "grønblusede" øjne er det 
dejligt at se den store udvik-
ling, der er sket med spillerne 
siden sæsondebut´en i Årslev i 
august.  
 
Hjemmeholdet havde en meget 
dygtig midterangriber, men 
hende pakkede Louise så meget 
ind, at hun blev udskiftet midt i 2. 
halvleg.  
Flot, flot kamp af Louise, men 
også de øvrige spillere i den ba-
gerste kæde med Lund, Storm og 
Sofie var helt på toppen.  
 
På midtbanen sled og slæbte Lær-
ke og Thomsen som sædvanligt.  
 
Kort før halvleg kom Grindsted 
på 1-0, men det udlignede Malene 
i 2. halvleg efter en fremragende 
frispilning fra LK.  
 
Begge hold kæmpede hårdt for at 
få en afgørelse, og det lykkedes 
de hvide på et fremragende lang-
skud, hvor Olives udsyn var 
spærret.  
 
Nogle læsere vil måske undre sig 
over, at nogle af vores spillere går 
igen på både U 14 og U 15-
holdet, men det skyldes ganske 
enkelt JBUs fleksibilitetsregler, 
som tillader det.  
Og det har der været brug her i 
efterårsferietider. Og kammerat-
skabet er fantastisk godt på begge 
hold, hvor der altid er afløsere 
parat, hvis der skulle komme et 
afbud.  
 
Nu står den både på indefodbold 
og på en kunstgræsturnering her i 
vintersæsonen. 
 

Glimrende sæsonafslutning trods nederlag på 2-1 



Af Kurt B. Frederiksen. 

U 14-pigerne i Andst/Skodborg 
sluttede efterårsturneringen med 
en udekamp mod Brande IF, som 
er med i toppen af liga 3, så der 

ventede en svær opgave, selv om 
begge hold var afbudsramt.  

Men et tændt AUI/SIF-hold var 
spilstyrende lige fra første fløjt, 

idet forsvaret med Storm, Mia 
Maja, Kayal og Rimante havde et 
solidt tag på de midtjyske angri-

bere, og Olive i målet var sikker-
heden selv med et clean sheet for 
tredje gang her i efteråret.  

 
Vi skulle dog hen til midten af 

halvlegen, før Katrine scorede 
efter oplæg fra Falk, og kort efter 
kombinerede Sofie og Malene sig 
igennem med sidstnævnte som 

målscorer.  
 
I pausen var vi enige om at give 
den en tand ekstra, og det resulte-
rede i et løjerligt mål.  
Katrine sendte bolden mod det 
nederste hjørne, hvor den passere-
de målstregen, ramte et hjul på 
målet, og sprang ud på banen, 
hvor Falk for en sikkerheds skyld 
sendte den i mål.  
 

 
Det blev 4-0, da Linnea med en 
dyb stikning fandt Lærke, som 
scorede til 4-0, hvorefter Malene 
opfangede et udspark fra keepe-
ren og sendte bolden i mål fra stor 
afstand til slutresultatet 5-0.  
 
Et godt langskud fra LK var lige 
ved og næsten, og dermed slutter 
holdet på en tredjeplads efter de 
to tophold fra Varde og Brande, 
som vi begge har vundet over.  
 

Absolut en godkendt efter-
årssæson. 

Topholdet blev "klædt af" 

AndstAvisen 

hjælper dig 

gerne med at 

få en annon-

ce lavet. 

Kig ind på 

Andst.info og 

se, hvad an-

noncer koster 



  

 

 

 
   

 

Ligusterfascisme. 
 

Småborgerlig, isoleret 
intolerant livsform. 
 

I Berlingske Tidende i 
1971 lancerede Sigurd 
Ømann fra SF ud-
trykket ligusterfascist 
i omtalen af parcel-
husejere. 
Ordet slog an, og det 
blev det mest brugte 
nedsættende ord i pe-
rioden. 
I dag bruges det mest 
om disse historiske 
forhold, hvor parcel-
husbyggeriet eksplo-
derede. 

 

Bevingede 
 ORD 

 
 

Når solen stiger. 
 

Når solen stiger rød og rund 
op over Sjællands kyster, 
da jubler hele Øresund: 

Godmorgen, kære søster! 
 

Og stråler solen varm og stor 
på alle fynske gavle, 

da går hver fynbo rundt og tror 
at Fyn er verdens navle. 

 
Men daler solen ned i vest 

i havets sorte gryde, 
da råber Jyllands stride blæst: 

Godnat, din gamle jyde! 

Vi skaber vore boliger, og bagefter skaber boligerne os. 
Winston Churchill. 

 

Fyren, som ejer sit eget hus, er altid på vej ud af en isenkramforrretning. 
Frank Mc Kinney Hubbard. 

 

Små værelser og boliger bringer sindet på den rette vej, store får det til at fare vild. 
Leonardo da Vinci. 

Halfdan Rasmussen. 



 

 
 
 

 

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. 

 

 
 

 
 
 

 

 

1/11 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

2/11 - 2021 kl. 15.00 
Fortællingen om Jutlan-
dia i konfirmandstuen 
 

3/11 - 2021 kl. 14.00 og 
4/11 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

3/11 - 2021 kl. 18.30 
Håndboldtræning-damer 
 

3/11 - 2021 kl. 20.00 
Håndboldtræning-herrer 
 

4/11 - 2021 kl. 14.00 
Banko 
 

7/11 - 2021 kl. 16.00 
Gudstjeneste-Allehelgen 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Holder hver onsdag kl. 14.45 - 15.15 
på hjørnet af Markdannersvej og Vestergyden 

Har du bestemte ønsker vedrørende titler eller emner,  
kontakt da Vejen Bibliotek på tlf. 79 96 52 50 eller  

vejbib@vejenkom.dk 

 


