Sådan lød det meget klare
budskab fra Købmandsgruppen, da der den 18/11
var indkaldt til borgermøde.
Af Viggo Kaspersen.
Godt 300 andstborgere havde taget imod indbydelsen til at være
med til det meget vigtige møde
om en kommende købmandsbutik
i Andst.
Det blev en spændende og inspirerende aften, som skabte god
klarhed over, hvad projektet går
ud på, og hvad resultatet kan blive.
DAGROFAs repræsentant gav en
fin gennemgang af, hvordan en
MIN KØBMANDSbutik er skruet

sammen.
Hvilke varer, der kan forventes i
butikken, hvor stort kundeunderlaget/forventet forbrug kan være,
Hvordan butikken gerne skulle le-

Julekoncert – 15.
dec. 2021 kl. 19.30
Det er om godt 14 dage Andst Kirke har julekoncert med Ann-Mette
Elten. Med sin klare stemme omfavner hun traditionens julesange
og giver nyt liv til vore mest elskede julesalmer.
Luften sitrer, når hun giver sig i kast med
nogle af de helt store klassiske sange fra sit
album ”Adagio”. En sangerinde, hvis repertoire spænder utroligt bredt.
Vi følger de på dagen værende coronaregler.
Køb din billet allerede nu - inden vi annoncerer uden for Andst City.
Billetter á kr. 100,00 sælges via: https://
andstkirke.safeticket.dk/annmette

des, og en video, der viste, hvordan e lignende butik ser ud.
Det blev klargjort, at eneste mulige placering var den grund ved

Hovedvejen, som der er tilsagn
om, at man kan købe.
En gennemgang af økonomien
viste, at der skal skaffes 3 mill.
kr., dels ved fonde, dels ved tilsagn fra byens borgere.
Der regnes også med et salg til
trafikanterne på Hovedvejen, og
der bliver plads omkring butikken,
så også lastbiler kan køre ind og
ud igen uden problemer.
Der bliver tale om at etablere et
selskab, som ejer bygningerne. De
skal så lejes af en købmand, der
driver butikken på eget ansvar.
I nogle lignende butikker har man
indrettet café og dermed lagt op
til, at butikken kan blive et samlingspunkt for byens befolkning.
Der er også mulighed for, at der
kan blive et samspil mellem købmanden og kunderne om, hvilke
varer, der skal være på hylderne
ud over de faste dagligvarer.
På planen herunder er vist, hvordan man som gående kan gå op til
Solhøj og derfra tværs over vejen
til butikken.

Efter vores
stormøde i
hallen d.
18/11 er der
indsamlet
812.500 kr.
fordelt på 84
husstande.
Dvs. vi har
nået 27% af
de 3 mill., der
skal indsamles, og 19%
af 450 husstande har afleveret deres tilkendegivelse.
I købmandsgruppen har vi JA-hatten på
og glæder os over de tilsagn og den støtte, vi allerede nu har modtaget!
Vi ved, der er rigtig mange, der stadig
har blanketterne liggende derhjemme, så
skynd dig at få den udfyldt og afleveret til
Jens Johansen.
Fristen er d. 1. december.
Mangler DU også en købmand i Andst?
Ikke blot en indkøbsmulighed, men en
LOKAL købmand, som kan fungere som
både posthus, apotek, bager osv. – mulighederne er mange! Så er det NU du viser,
at DU også vil have en købmandsbutik i
Andst.
Det er ikke et spørgsmål om vi KAN lykkes med dette projekt – det er et spørgsmål om vi VIL!

Babysalmesang i Andst
kirke.
Af Birthe Boye.

Til januar starter der babysalmesang i Andst kirke.
Babysalmesang er et tilbud til
babyer i alderen 1 - 10 mdr. og
deres forældre eller en anden voksen.
Det starter onsdag, d. 25/1 kl.
9.00 og forløber over de næste
otte onsdage med fri i vinterferien
uge 7.
Vi synger og danser og vugger
salmernes stemninger ind i de
små, som oplever med alle sanserne. Det kræver hverken salmekendskab eller en god sangstemme at deltage. Vi bruger kendte
salmer og primært første vers for
at gøre det enkelt.

Der vil også blive spillet lidt for
baby. Vi lærer fagter og rim og
bruger enkle rekvisitter for en
varieret men rolig oplevelse.
Det foregår i kirken og varer ca.
30-40 min., hvorefter der er kaffe
og te på kanden samt lidt snack til
den voksne.

Tilmelding til Marita på
mail: maritabjorholm@gmail.com eller på
telefon: 42 22 06 31.
Med venlig hilsen
Marita Bjorholm, kirkesanger i Andst kirke.

Adventsstemning i kirke og
konfirmandstue
Torsdag, d. 2.
december
kl. 14.00
er der adventsstemning
i kirken og konfirmandstuen.
Adventstiden er tiden
til læsning, til hygge, til
lys.
Vi begynder i kirken
med en andagt og går i
konfirmandstuen, hvor
vi nyder kaffen, snakken, sange og en god
fortælling.
Velkommen.

Af Kurt B. Frederiksen.
Fodboldpigerne på U 14-holdet i Andst/Skodborg
fik deres første sejr i vinterturneringen, da holdet på
hjemmebane i Vejen mødte topholdet fra F C Horsens, der mødte frem med to sejre i to kampe, hvor
der overhovedet ikke var scoret mod holdet.
Og gæsterne startede da også bedst, men Kjelde i
målet var sikkerheden selv, og efterhånden overtog
de blåblusede piger spillet.
Midt i halvlegen spillede Celina smukt en bold på
tværs af målet til en helt fri Sofie V, der scorede
med knæet, og kort efter blev det 2-0, da Cilja afsluttede en dribletur med en sikker scoring.

En lille historie fra parforholdet:

Flere gode hjørnespark var lige ved at blive udmøntet i yderligere scoringer, og det fik man så i 2.
halvleg, hvor Celina to gange lavede assister til
lillesøster Cilja, der dermed nåede op på et hat
trick.
Ind i mellem havde Sofie V hamret bolden i mål på
et super oplæg fra navnesøsteren Sofie.
5-0 til Andst/Skodborg, hvor forsvarskæden med
Sofie, Lund, Mia Maja og Louise virkede solid,
mens midtbanen med Celina, Thomsen, LK og
Line arbejdede godt over hele banen.
Og mon ikke Malou har "onde drømme" over et
har kæmpe chancer.

I årevis har min kone beklaget sig over, at jeg aldrig satte hætten tilbage på tandpastatuben, når jeg
havde børstet tænder. En dag blev jeg enig med mig selv om, at det var fjollet at blive ved med at gøre
ting, som ærgrede hende, og jeg begyndte at tvinge mig selv til at skrue hætten omhyggeligt på tuben
efter brugen.
Da jeg havde gjort det i en uges tid, sendte min kone mig en morgen et mistænksomt blik og sagde:
”Sig mig, hvorfor er du egentlig holdt op med at børste tænder?”

Af Kurt B. Frederiksen.
JBU-turneringen i indefodbold fik
en haltende start set med AUIøjne.
Flere drengehold og et enkelt pigehold var så hårdt ramt af corona, at de måtte melde afbud til
stævnerne.
U 8 og U 9 blev således i sidste
øjeblik flyttet fra Andst til Rødding, og da de øvrige hold så dukkede op der, viste det sig, at begge Rødding-haller var optaget af
julemesse og badminton.

Men U 14-pigerne var et smut i
Uldum, hvor fremmødet var særdeles beskedent, idet de to AUIhold fik Uldum, Billund og Strib
som modstandere, og de tre hold
var virkelig gode, så vi blev sat
på en hård prøve.
Et lidt reservesvækket hold 2
måtte se sig slået i alle fire kampe, mens hold 1 vandt tre af fire
kampe. Eneste nederlag blev 2-3
mod Uldum, der dog også havde
fordel af at være et U 15-hold, og
et dygtigt et af slagsen.
De er så ikke med næste gang den

21/12, hvor det ser ud til, at 12
tilmeldte U 14- hold skal fordeles
i to puljer.
U 12-pigerne var et smut i Erritsø, og det var heldigvis en meget
fin jævnbyrdig pulje med fire
hold, der gav hinanden nogle gode kampe. Andst tabte knebent to
gange til hjemmeholdet, vandt
over Hørning (en klub syd for
Århus), mens vi altid har det
svært mod Billund, såvel ude som
inde. Ny sejr til dem.
Til næste stævne den 12/12 er
holdet klar igen.

Og én til:
Den unge mand kørte sin kone til klinikken og vandrede hvileløst op og ned ad gangen,
mens han ventede på den forestående glædelige begivenhed.
Da hun langt om længe blev kørt til fødestuen, trippede han langs med båren, kyssede
hende farvel hende ved døren og sagde de første trøstende ord, han kunne komme i tanker om:
”God fornøjelse, skat”.

Af Viggo Kaspersen.

Ved Andst Skole,
Østervang.

Du kan få Andst
Avisen på 3 måder:
•
i en papirudgave
•
som mail mandag morgen
•
ved at få ind
på Andst.info.

I Andsthallen.
Ved den tidligere
Høkerbutik på
Markdannersvej.

Hvis du ønsker den i
papir, finder du en af de
aviskasser, der er sat op
rundt i sognet.
Placeringen af kasserne
finder du sidst på siden.
Hvis du ønsker avisen
som mail mandag morgen, skal du gå ind på
andst.info. På hjemmesidens forside finder du
TILMELDING TIL
NYHEDSBREV:
Der skriver du din mailadresse, og vil avisen
komme til dig mandag
morgen.
Endelig kan du gå ind og læse
avisen på Andst.info.
Der ligger også aviserne for alle
de tidligere uger.

Papirudgaven finder du på
følgende adresser:
GAMST:
Rugholmvej 8.
GEJSING:
Gejsingvej 33.
LILLE ANDST
OG ANDST
STATION:
Ved Otteshavevej 2.

Avisen er til hele
sognet!
Men den er også
fra hele sognet!
Derfor er det vigtigt, at du kommer med en god
historie fra dit
sted, så vi andre
får at vide, hvad
der sker der.
ROLYKKE:
Ved Rolykkevej 2 (som vist
på billedet).
I ANDST BY FØLGENDE:
På Solhøj 2.

Der er plads til
din gode historie allerede i
næste AndstAvis.

Bevingede
ORD
LYKKENS
PAMFILIUS
Stammer fra Terents (190-159 f.
Kr.) skuespil Andria: Pamfilius må
ikke få den pige
han elsker; men da
det endelig lykkes
ham, er han overlykkelig.
Udtrykket er blevet
omdannet til Lykkens Pamjulefis.
Brugt i børneudsendelsen Ingrid og
Lillebror.

Der faldt et lille snefnug
på degnens sorte hat.
Der faldt et lille snefnug
på halen af en kat.
De to små snefnug råbte:
Giv tid! Giv tid! Giv tid!
Men der falt tusind snefnug.
Og så var verden hvid.
Og så var degnen borte
med samt hans sorte hat.
Tilbage stod en snemand
og kaldte på sin kat.

Halfdan Rasmussen.

Der faldt et lille snefnug.

Lad lykkeligt anlagte mennesker formere sig, så må menneskeslægten jo engang blive lykkelig.
Karen Blixen.
Lykke er et godt helbred og en dårlig hukommelse.

Ingrid Bergman.

AUT. EL-INST.

EHMSEN

Gamstvej 44 • 6600 Vejen
Tlf. 4045 5095
Privat7558 8595

29/11 - 2021 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
29/11 - 2021 kl. 15.30
Bæverne: Juleafslutning

29/11 - 2021 kl. 17.00
Ulvene: Julehygge
01/12 - 2021 kl. 18.00
JUNIORER: Den hemmelige udfordring
1/12 - 2021 kl. 18.30
Håndboldtræning-damer
1/12 - 2021 kl. 20.00
Håndboldtræning-herrer
02/12 - 2021 kl. 14.00
Solhøj: Adventsstemning i
kirken og konfirmandst.
03/12 - 2021 kl. 20.00
Rul og leg
05/12 - 2021 kl. 9.00
2. søndag i advent -Andst
kirke
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