
 

 



Kidsvolley til stævne i 
Vejle. Guld til Andst. 
 

Af Ove Føns. 
 

Andst Kidsvolley var til stævne i Vejle.  
 

Her deltog vi med et Level 4 hold.  
De 3 drenge Adam, Asger og Bertram leve-

rede en super 
indsats på 
banen. Der 
var fokus på 
spillet i alle 3 
kampe, de 
spillede.  
 

Tillykke 
med GUL-
DET! 
 

 

Hvem stemmer du på?  
 

Kom og bliv afklaret, 
når vi afholder lokal 
valgcafe i Andst-Hallen 
fredag 12. november kl. 
16-17.30. 
 
Til valgcafeen kan du dis-
kutere aktuelle politiske 
spørgsmål med de lokale 
kandidater til hhv. region 
og kommune fra Andst:  
 
Bent Jørgensen (regionen)  
 

Rasmus Sandvej, (byrådet)  
 

Bent Sørensen, (byrådet)  
 

Niels Therkildsen, (byrådet)  
 

Alle er velkomne - 
bare drop ind,  
når du har lyst. 



 

”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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vi skal synge fra den nye 
Højskolesangbog. 
 

Højskolesangbogen er et 
NATIONALKLENODIE. 
 

Den får mange ord med  
på vejen, fordi den taler 
ind i tidsånden med man- 
ge stemmer og fra mange 

vinkler. 

 

 
Tag børnene med. 
Vi starter med at 
spise sammen i 
konfirmandstuen. 
 

EVENT ANDST vil engagere børnene her, 
mens vi synger i kirken. 
Vi afslutter aftenen sammen i kirken lidt 
før kl. 19. Vi glæder os til at se familien! 



Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Fodboldpigerne på U 12-holdet i 
Andst sluttede efterårsturneringen 
med to kampe mod Nr. Bjært, og 
det blev to meget jævnbyrdige 
kampe, hvor den første blev spil-
let i Andst.  

I de første 30 minutter blev der 
ikke scoret trods gode tilbud i 
begge ender af banen, men midt i 
2. halvleg havnede et af Milles 
gode hjørnespark tæt inde foran 
mål, hvor Anna og en forsvarer i 
fællesskab fik bolden over mål-
stregen.  

Så satte gæsterne et voldsomt 
pres ind, men Sally, Isabell og 
India i den bagerste kæde fik kla-
ret ærterne sammen med Nata-
scha i målet.  

Og pludselig som lyn fra en klar 
himmel. Kontraangreb med en 
rigtig god aflevering fra Mille til 
Caroline, som scorede sikkert.  

2-0 til AUI, der sikrede sig den 
tredje sejr i træk, og det er aldrig 
sket tidligere i pigernes fodbold-
karriere. 
 

Fire dage senere stod den på re-
turkamp i Koldingforstaden, og  

 

allerede i første halvleg kom 
Andst på 2-0, begge gange på to 
glimrende hjørnespark fra Mille, 
som Anna omsattte til mål.  

Inden halvleg blev det 2-1.  

Når et hold ingen udskiftere har, 
så giver de andre spillere lige en 
tand ekstra, og den kunst kunne 
hjemmeholdet, og det var ikke 
helt ufortjent, at de scorede tre 
mål mere til slutresultatet 4-2.  

Dermed slutter både Nr. Bjært, 
Erritsø og Andst alle med 9 po-
ints for fem kampe, så det  har 
været en fin, jævnbyrdig pulje.  

Stor tak til Marie, Vanessa, Nata- 

scha og Kaya fra 4. klasse, som 
ofte har givet en hjælpende fod, 
når der var problemer med at stil-
le U 12-holdet, hvor også pigerne 
fra 5. klasse (og Natascha) kan se 
tilbage på deres bedste sæson.  

Det så mere end sort ud, da in-
dendørs-idrætten startede op, men 
det lykkedes at gennemføre alle 
kampe, og alene det er en kæmpe-
sejr for holdet.  

Tak til forældrene for kørsel og 
fin opbakning.  

Nogle af os ses heldigvis 
frem til indefodbold hver 
onsdag kl. 15 -16. 
 

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. 

       Tre sejre i træk til U 12-pigeholdet 



  

 

 

 
   

 

LIVREM. 
Spænde livremmen 
ind! Sætte krav og leve-
fod ned! 
Denne talemåde blev be-
vinget, da Th. Madsen-
Mygdal i 1926 overtog po-
sten som statsminister 
med det program at skære 
alle statshusholdningens 
udgifter betydeligt ned. 
Senere fik økonomen og 
politikeren Thorkil Kri-
stensen tilnavnet ”Thorkil 
Livrem”. 
I 1950-53 var han finans-
minister (V) og indførte en 
række skatter og tvungen 
opsparing. 

 

Bevingede 
 ORD 

 
 

På bakken står en mølle. 
 

På bakken står en mølle. 
Den kan man ikke se. 

Den brændte ned i morges. 
Det er hvad der kan ske. 

 
I møllen bor en møller 
som ikke bor der mer. 

Han løb da møllen brændte. 
Nu er han kanoner. 

 
Han ejer fem kanoner 
og går i regnfuldt vejr 
og skyder hul i jorden 
og planter bøgetrær! 

Kun to ting er sikre her i livet: skatterne og døden. Desværre kommer de i den for-
kerte rækkefølge. 

Benjamin Franklin. 
 

Beskatningens kunst består i at plukke gåsen sådan, at man får flest mulige fjer med 
den mindst mulige hvæsen. 

Jean-Baptiste Colbert. 
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Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

8/11 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

8/11 - 2021 kl. 17.00 
ULVENE: Eksperimenter 
eller rekordforsøg 
 

10/11 - 2021 kl. 14.00 og 
11/11 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

10/11 - 2021 kl. 18.00 
JUNIORER: Klubhus og 
patruljeidentitet 

 

10/11 - 2021 kl. 18.30 
Håndboldtræning-damer 
 

10/11 - 2021 kl. 20.00 
Håndboldtræning-herrer 
 

11/11 - 2021 kl. 14.00 
Generalforsamling i Bru-
gerrådet 
 

14/11 - 2021 kl. 09.30 
Badmintontræf 

 

14/11 - 2021 kl. 10.30 
Gudstjeneste-Andst kirke 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
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