
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Vi har nu nået d. 19/12, som er 
fristen for at aflevere tilkendegi-
velser om støtte og opbakning til 
en ny købmandsbutik i Andst.  

Status er nu  

282 tilkendegivelser  

2.087.500 kr.  
Så der er stadig et godt 
stykke op til målet.  
 
Der kommer snart en ny mar-
kedsanalyse fra Dagrofa, som vil 
være tilpasset en øget lokal kon-
kurrence til vores butik.  
 
Vi har stadig opbakning fra Dag-
rofa, og de tror fortsat på projek-
tet, hvis vi samler 3 millioner kr. 
sammen.  
 
I købmandsgruppen tror vi også 
stadig på projektet og er overbe-
viste om, at vi i byen SAMMEN 
nok skal nå i mål.  
 
Vi har et møde med Dagrofa i 
starten af det nye år, hvor vi bl.a. 
skal drøfte tegningerne til projek-
tet.  
Vi vil i det nye år også stå med et 
mere konkret projektmateriale, så 
vi kan begynde at indhente tilbud 
på entreprisen.  
 
Hvis du stadig sidder med en til-
kendegivelse, du ikke har fået 
afleveret, så vent ikke længere. 
Jens modtager MEGET gerne 
DIN tilkendegivelse, for vi har 
brug for DIN opbakning for at nå 
i mål med dette vigtige projekt! 
I starten af det nye år, vender vi 
tilbage med nyheder om projek-
tet. 
 

Vi vil gerne sige jer tak for al den 
positive opbakning, vi har fået til 
dette projekt indtil videre, og vi 
ønsker alle en rigtig god jul og et 
godt nytår!  
Med venlig hilsen 
Købmandsgruppen 
 

Og hermed ”Nyt fra 
købmandsgruppen.”  
 

Er der mon stadig liv i køb-

mandsprojektet?  

JA – DET ER DER!  
 

Vi har netop modtaget et 
omfattende materiale fra 
Dagrofa med nye beregnin-
ger og detaljerede tegnin-
ger til en potentiel ny  

Min Købmand i Andst.  
 

 
Købmandsgruppen skal nu have 
dette læst igennem og mødes både 
internt i gruppen og derefter med 
Dagrofa.  
 

Corona vanskeliggør dette en 
smule, men der arbejdes fortsat på 
projektet, og vi er meget optimi-
stiske. 
 
Vi vender tilbage, så snart der er 
mere nyt om projektet. 
 

 
Venlig hilsen  

Købmandsgruppen 
 
 
 

Fastelavn 
Sæt et stort kryds i kalenderen 

søndag, d. 27. februar  
og kom til Fastelavn i hallen  
fra kl. 14-16.  
Mere info kommer senere.  
Mvh Borgerforeningen 

 

BABYSALMESANG 

kom godt i gang! 
En flok forældre med deres 
små var samlet i Andst Kirke 
onsdag morgen til sang og leg. 

Skulle man være kommet for 
sent med tilmelding, kan det 
stadig nås ved blot at møde op 
næste onsdag morgen kl. 9.00. 

Marita byder velkommen! 

Før jul skrev Købmandsgruppen sådan: 

Kyndelmisse 
og kakao. 

Onsdag, d. 2. februar kl. 17.00 
fejrer vi kyndelmisse med en 
familiegudstjeneste i Andst 
kirke. 
Bagefter går vi med lys til an-
lægget, hvor der vil 
blive serveret en 
kop varm kakao 
ved bålhytten. 



   



  

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

MENTOR 
 

Mentor tager sig faderligt 
af Telemachos i Odysseus’ 
fravær. 
Under Telemachos’ rejse 
ledsager Athene ham i 
Mentors skikkelse. 
 

Egennavnet er senere ble-
vet et fællesnavn, betegnel-
se for en rådgiver og ven. 

 

Bevingede 
 ORD 

 

Den første kærlighed er som den første sne: 
man ser tydeligt sporene. 

Suzanne Doucet. 

 

Man siger kærligheden ingen grænser ken-
der. Men grænserne er netop interessante. 

Jean-Luc Godard. 

 
 
 

Snemand Frost og frøken Tø 
 

Snemand Frost og frøken Tø 

gik en tur ved Søndersø 

fandt en bænk og slog sig ned, 

talte lidt om kærlighed. 
 

Snemand Frost, som var lidt bleg 

spurgte: Må jeg kysse dig? 

Men da frøken Tø var varm 

smeltede hans højre arm! 
 

Da han kyssed hendes kind 

svandt han ganske langsomt ind. 

Da han kyssed hendes mund 

blev han væk i samme stund. 
 

På en bænk ved Søndersø 

sidder stakkels frøken Tø. 

Snemand Frost er smeltet op. 

Hun må ha ham i en kop! 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

2/2 - 2022 kl. 17.00 
Kyndelmisse og kakao - 
Andst kirke 
 

2/2 - 2022 kl. 18.30 
Håndboldtræning damer 
 
2/2 - 2022 kl. 20.00 
Håndboldtræning Herrer  
 
4/2 - 2022 kl. 20.00 
Rul og leg 
 
6/2 - 2022 kl. 09.30 
Badmintontræf 
 
6/2 - 2022 kl. 10.30 
Gudstjeneste 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Andst Avisen venter 
spændt på din gode hi-
storie… 
Om spændende ting på 
dit job; 
Om det særlige, der ske-
te på sidste ferie; 
Om specielle oplevelser 
under coronaens hær-
gen; 
Eller hvad du nu går og 
brænder inde med! 

VELKOMMEN! 


