
 

rådsvalg. Men jeg blev valgt og er taknemmelig for 
tilliden. Den vil jeg forvalte aktivt med blik for livet 
i Andst og for kommunen som helhed. Så en aktiv 
indsats er forudsætningen for at præge udviklingen.  
 

Byrådet består af 27 medlemmer, så to medlemmer 
fra Andst udgør jo ikke et flertal. Men det er rigtig 
godt, der er to byrådsmedlemmer fra Andst til også 
at pege på aktuelle problemstillinger fra byen. Og 
det gælder især penge, der skal bevilges, dvs. kom-
munens budget. 
 

Forhandlingerne om ny borgmester er overstået, 
idet Socialdemokratiet peger på konservatives 
Frank Schmidt-Hansen som borgmester og social-
demokratiets Jørgen Thøgersen som 1. viceborgme-
ster. Der mangler endnu de brede forhandlinger om 
bemandingen i de forskellige udvalg, herunder for-
mandsposterne. 
 

Tak for valget 
og tak for tilli-

den. 

Bent Sørensen 
stillede op for 
Dansk Folke-

parti, men det 
gik ikke så godt 
for partiet ved 

dette valg, og 
han fik ikke sit 
ønske om en 

byrådsplads op-
fyldt. 

Valgdag i Andst. 

Af Viggo Kaspersen. 

Regions– og kommunalvalget er 
overstået, og for nogen gik det som 
ønsket, for andre ikke. 

 
I Andst 
var 4 

personer 
i spil.  
Bent Jørgensen 

stillede op til 
Regionen, og i 
skrivende stund 

er det ikke klart, 
om det blev som 
ønsket. 
Rasmus Sandvej 

stillede op for 
konservative og 
fik et meget flot 

valg. I den an-
ledning skriver 
han: 

”Kære Andst. 
Tusind tak for tilliden. Jeg er beæret over, at så man-

ge af jer har sat jeres kryds ved mig i går. Jeg kan nu 
se frem til 4 år i byrådet, hvor jeg selvfølgelig vil 
kæmpe for ”det gode liv på landet” og for Andst. Vi 

har en fantastisk lille by, og det skal vi værne om. Det 
lover jeg jer, at jeg vil.” 
 

Niels Therkildsen stillede igen op for socialdemokra-

tiet, og han fik også sit ønske opfyldt. Han skriver: 
 

Ved det netop overståede byrådsvalg i Andst valgte 
811 at afgive deres stemme ud af 1162 stemmeberetti-
gede. Det giver en stemmeprocent på knap 70%. Tak 
for deltagelsen i at holde også det lokale demokrati i 
aktiv form.  
To blev valgt ind fra Andst, og det er vel ganske godt 
gået af en by som Andst. 
Jeg fik 142 stemmer i Andst og i alt 235 stemmer i 
hele kommunen. Det er en tilbagegang fra sidste by-



Vagtskifte på 

Solhøj 

Af Viggo Kaspersen. 

Torsdag, d. 11. nov. var da-
gen for generalforsamling 
på Solhøj, og det betød 
”vagtskifte”, ny formand! 

Maren Thrysøe har bestridt posten 

som formand i 11 år og gjort en 
stor indsats og kunne på dagen 
aflægge sin sidste beretning fra en 

periode, hvor coronaen har gjort 
sit for at forstyrre tingene. 

Erik Schmidt var 
dirigent og styrede 

tingene med fast 
hånd. 

Der var ikke det 
store drama over 

dagens generalfor-
samling. 

Den tilbageværen-
de bestyrelse havde 

gjort sit arbejde og 
fundet en ny kandi-
dat til formandspo-

sten, og da der ikke 
var andre forslag, 
blev Inge Marie 
Feldskov kåret med 

klapsalver. Inge Marie er ret ny i 
Andst, men er meget optaget af 

Solhøj og vil gerne være med til at 

videreføre tingene. 

Astrid Schmidt gennemgik regn-

skabet og 
kunne for-

tælle, at der 
er et pænt 
beløb på 

kassebogen, 
som den nye 
bestyrelse 

skal forval-
te. 

Der var na-

turligt 

også stor 
tak til to 
andre, 

som har 
gjort en 
stor ind-

sats på 
Linie 5/
Solhøj. 

Julle 
Thuesen 
har været 

med vist 
nok i me-
re end 25 

år, og Elly Knudsen bl.a. har leve-
ret mange lækre, hjemmebagte 
lagkager, også den på dagen. 

Alle tre fik stor tak og blev hono-

reret med lidt godt til nydelse der-
hjemme. 

Centerlederen Helen Feldfoss for-
talte om kommunens arbejde for 
de ældre i kommunen og om 

hjemmehjælpernes indsats. 

Dagen blev afsluttet af Jens Jo-
hansen fra ”Købmandsgruppen”, 
som fortalte om arbejdet og forbe-

redelserne og opfordrede alle til at 
møde op i Hallen, torsdag, d. 
18/11.  

En ny butik står og falder med 

borgernes indsats.   



 



 

Preben ville være frivil-
lig sprællemand men 
blev formand: -  

 
Set på facebook. 
 

Vi vil hjælpe til der, hvor vi kan. 
 

Preben Pedersen, formand for Dansk Folkehjælp i 

Vejen Kommune, brænder for det sociale arbejde.  
 

Egentlig ville han bare være sprællemand og frivil-

lig.  

Nu er han formand for Dansk Folkehjælp i Vejen 

Kommune, der i september blev målt til at være 

Danmarks største lokalafdeling.  

Kransbinding  
 
Af Helene Kjær Klyhn. 
 
Tirsdag d. 23. november kl. 19 mødes vi i 
Forsamlingshuset og binder kransene til 
byens julepynt, og alle er meget velkom-
ne til at komme og give en hånd med.  

Det plejer at være rigtig hyggeligt, og 
Borgerforeningen sørger selvfølgelig for 
alle materialerne og byder på kaffe og 

kage.  
 
Vi glæder os til at se jer!  
Med venlig hilsen 
Borgerforeningen 
 
 
Sæt også kryds i kalenderen 
søndag, d. 28. november, 
hvor byens juletræ tændes, 
og mon ikke også vi er så 
heldige at få besøg af jule-
manden i år…?  
 

Vi starter kl. 13! 
 

Borgerforeningen  

 

Kære Andst.                10.000 
Vi er nået et godt stykke vej 
mod det mål, der var sat. 
I skrivende stund er der ind- 
samlet 6.325 kr., altså 63%. 
 

Vi har muligheden for at nå 
højere op, for vi lader indsam- 
lingen køre frem til den 28. nov., 
og det er jo altid dejligt 
at komme i mål. 

Viggo Kaspersen. 

 

 



 

 



Af Kurt B. Frederiksen. 

For første gang prøver U 14-
pigerne fra Andst/Skodborg at 
være med i JBUs vinterturnering 
på kunstgræs, og de to første 

kampe har været rigtig gode. I 
kamp nr. 2 på hjemmebane på 
Vejen Idræts-Center mod et liga 2

-hold fra Stensballe fik de 
"grønne" en kanonstart, da Cilja 
og Malene tryllede lidt på ven-

strekanten, hvorefter sidstnævnte 
løb fra forsvaret og  sendte bol-
den i mål efter 88 sekunders spil. 

Små ti minutter senere gentog de 
to spillere kunststykket.  

Senere havde  hjemmeholdet et 
par  kæmpechancer, som desvær-

re blev brændt. I stedet for en fø-
ring på 4-0, reducerede Hor-
senspigerne til 2-1 inden halvleg  

 
på et flot langskud uden chance 

for Karoline Kjelde i målet.  
 
Efter pausen overtog gæsterne 
mere og mere af spillet, og to mål 

bragte dem foran 3-2. Så stram-
mede AUI/SIF-holdet lige grebet 
igen, og det havde bestemt ikke 

været ufortjent, hvis resultatet var 
blevet 3-3.  
Et kanonskud fra Katrine og nog-

le hjørnesparksindlæg fra Cilja 
kunne med en lille smule tur i den 
godt have givet mål, men det blev 

ved 3-2 til gæsterne.  
 

Og ros til Storm og Mia Maja for 
en solid præstation i det midterste 
forsvar.  
 

Sidste kamp i vinterturneringen i 

november er søndag eftermiddag 
i Middelfart. 
 

SANG, så det 

kunne høres! 

 

Af Viggo Kaspersen. 
 
Onsdag aften var konfirmandstuen 

fyldt til bristepunktet med børn og 
voksne, som fik serveret Bentes 
velsmagende tarteletter. 
 

Med i selskabet var også EVENT 

ANDST, som havde været så flin-
ke at stille op for at engagere de 
yngste i flokken, medens konfir-

mander og voksne gik over i kir-
ken, hvor Helle og Marita havde 
udvalgt 10 sange/salmer fra den 

nye højskolesangbog. Helle sagde 
få ord om de enkelte sange og de-
res oprindelse. 
 

Vi sang så flittigt, at der også blev 

tid til 3 frit valg sange, og der blev 
virkelig sunget igennem. 

Mål efter 88 sekunder 

 

Adventsstem-
ning i kirke og 
konfirmandstue 
 

Torsdag, d. 2. 
december 
kl. 14.00 

 

er der adventsstemning 
i kirken og konfir-
mandstuen. 
Adventstiden er tiden 
til læsning, til hygge, til 
lys. 
Vi begynder i kirken 
med en andagt og går i 
konfirmandstuen, hvor 
vi nyder kaffen, snak-
ken, sange og en god 
fortælling. 

 

Velkommen. 



  

 

 

 
   

 

LYKKENS  
GALOCHER 

 

I 1837 købte H.  C. 
Andersen for første 
gang et par galocher, 
og næste år skrev 
han eventyret 
”Lykkens Kalosker”, 
hvis centrale idé er 
den samme om i sag-
net om Syvmilestøv-
lerne. 
 

Andersens Lykkens 
Kalosker blev i 1844 
udnyttet af Hostrup i 

Genboerne. 

 

Bevingede 
 ORD 

 
 

Lille maler Stedsegrøn. 
 

Lille maler Stedsegrøn 
fra Nokkebølle by 

dratted ned fra kirkens tårn 
og havned på en sky. 

 
Lille maler Stedsegrøn 
syns himlen var så grå, 

tog sin flotte pensel frem 
og maled himlen blå. 

 
Lille maler Stedsegrøn 
blev solens bedste ven, 
så da solen den gik ned 

gik Stedsegrøn med den. 

 

Der var en ældre politiker, der sagde til mig, at man aldrig kunne få valgt de gode, de 
rige og de kloge. Ja, så er der altså kun os andre tilbage. 

Hilmar Baunsgaard. 
 

De uansvarlige vinder valgene - men altid for det andet parti. 
Lyndon B. Johnson. 
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DIN ANNONCE. 

 
 

 

HUSK! Der vil altid 
være plads til… 
 

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. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

22/11 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

23/11 - 2021 kl. 14.00 
Læsekreds i konfirmand-
stuen 
 

24/11 - 2021 kl. 14.00 og 
25/11 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

24/11 - 2021 kl. 18.00 
JUNIORER: Maddysten 

 

24/11 - 2021 kl. 19.00 
Håndboldkamp-damer 
serie 3 
 

24/11 - 2021 kl. 20.00 
Håndboldtræning-herrer 
 

25/11 - 2021 kl. 12.00 
Julefrokost på Solhøj 
 

28/11 - 2021 kl. 19.00 
Aftenggudstjeneste-Andst 
kirke 
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