
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Kyndelmisse 
 
Af Helle Torp. 
 

En almindelig onsdag aften 
blev lidt særlig, da spejderne 
hjalp med at fortælle et eventyr 
om lyset ved den korte gudstje-
neste, og en stor flok menne-
sker bar levende lys ud af kir-
ken og ned til anlægget.  
 
Her sørgede to garvede spejde-
re for, at der 
var varm ka-
kao i bålgry-
den, og Mette 
havde bagt 
skønne boller. 
 
Det var et be-
tagende syn at 
følge faklerne, 
der bølgede 
gennem mør-
ket og stem-
ningsfuldt at 
opleve anlæg-

get - op-
lyst af 
glade 
menne-
sker un-
der en 
dybblå 
himmel 
en aften i 
februar. 
 

Kære mennesker i 
og omkring Andst. 
 
Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 
 

(AUI, Spejdere, ABC, 
SAE, Byfesten, Lokalrå-
det, Borgerforeningen, 
Hjertegruppen, Forsam-
lingshuset, Menighedsrå-
det, Vild med vilje, Sol-
høj, ABA, Efterskole, 
Andet?) 
 

Andst Avisen hus-
standsomdeler avisen 
den 6/3-2022. 
 

Måske er der noget, som 
du tænker vil være godt at 
få med i avisen i netop den 
uge? 
 
Tøv ikke med at sende til 
Andst Avisen (Viggo) -
 deadline er den 1/3 kl. 
19.00. 
 
Skriv i mailen, at du øn-
sker at få det med i den 
husstandsomdelte avis. 
 

Del gerne budskabet! 



   
 

Lunderskov Y`s Men`s Club –  

afholder igen loppemarked. 

 

Nye tider nye skikke!                         
 

Også for loppemarkederne på Loppegården.  

I første halvår 2022 afholdes 4 loppemarkeder.  

 

Lørdag, d 5. marts åbnes døren for året første loppemarked.  

Herefter vil der være loppemarked  

den første lørdag i april, maj og juni fra kl. 9-11.  

 

Der forventes igen en kø af spændte loppekøbere, når porten hæves kl. 9.00 til den 

nye tradition for loppemarked på Loppegården, Rolykkevej 4 i Lunderskov.  
 

Møbelhallen er renoveret, så den fremstår med nyt isoleret loft og nymalet. Der er 

mange fine møbler, og værktøjs-afdelingens store udvalg er mere overskueligt!  
 

Der er rigtig mange nye lopper i de 3 haller, f.eks. cykler, møbler, porcelæn, køkken-

udstyr, lamper, edb-udstyr, legetøj, bøger, LP`er, malerier og tøj – alt sammen til go-

de loppepriser. 

Markedet bliver uden tombola, men der kan købes kaffe i cafeteriet. 

 

Loppemarkedet er klubbens store aktivitet, baseret på medlemmernes frivillige ar-

bejde og lokalområdets levering af ”lopper”, og det skaffer midler til støtte til fore-

ningsarbejde fortrinsvis i lokalområdet. 

 

Mere information om klubben/loppemarkedet findes på: 

 http://www.lunderskov.ysmen.dk  

Følg os på Facebook 
 

Henvendelse vedr. loppemarkedet til: Bent Bechmann, tlf. 2631 0686. 

Vi glæder os til at byde velkommen til årets første loppemarked - Rolykkevej 4, 

Lunderskov  

http://www.lunderskov.ysmen.dk/index.php?id=2770
https://www.facebook.com/groups/99268050150/


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Forleden deltog Andst 

kidsvolley i stævne i 

Vojens.  

 

I level 4 deltog (fra 

venstre) Adam, Asger 
og Bertram i stævnet.  

 

Efter flere måneders 

pause med stævner 

kunne vi endelig del-

tage og møde andre 

andre hold.  

 

Det gik rigtig godt.  

Her fik drengene en 

velfortjent sølvmedal-
je.  



  
Så ruller fod-
bolden igen. 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 14-pigerne i Andst/
Skodborg har genopta-
get vinterturneringen 
med en hjemmekamp 
på Vejen Idrætscenter 
mod Vejle Boldklub.  
 

Der var et par afbud fra de 

normale "vinterspillere", 

men så var det dejligt, at 

man kunne trække på de 

spillere, der foretrak inde-

fodbold her i vintermåneder-

ne.  

 

Det betød så også, at der var 

nogle, der lige skulle vænne 

sig til den store 11-mands 

bane, så spillet var lidt rodet 

i de første 35 minutter med 

meget få målchancer.  

De største fik hjemmeholdet, 

idet Katrine først spillede Ma-

lou fri, hvorefter hun selv løb 

fra VB-forsvarerne, men send-

te bolden over mål.  

Bedst som halvlegen gik mod 

0-0, sendte en VB-angriber et 

forkølet skud mod mål, og til 

alles overraskelse gik bolden i 

mål.  

1-0 til Vejle. 

 

Men som så mange gange før 

viste AUI/SIF-pigerne en god 

kampgejst, og bortset fra en 

enkelt VB-friløber, som Kjel-

de i målet smukt tog sig af, 

stod der Andst/Skodborg på 

det meste af 2. halvleg, godt 

anført af Lærke, Celina, Cilja 

og Thomsen på midtbanen.  

 

Bagude lukkede Storm, Lund, 

Mia Maja, LK og Kayal af, så 

hjemmeholdet vejrede mål.  

Sofie startede med et brag 

af et skud i sidenettet, flere 

farlige hjørnespark, godt 

forsøg fra Line, hvorefter 

Katrine kom i infight med 

tre forsvarsspillere og kee-

peren, erobrede bolden og 

scorede til kampens slutre-

sultat 1-1. 

 

 

 

Allerede om mandagen var 

der træning i Vejen igen, 

og selv om søndagens 

kamp sad lidt i benene var 

der højt humør og glade 

smil over hele linien under 

træningen, som fra nu af 

foregår mandag i Vejen og 

torsdag i Andst. 

 



  
Tror du på et 

liv for dem, 
der ikke lever 
i en verden 

som vores? 

Af Viggo Kaspersen. 

Så kan du gø-
re en indsats 

ved at være 
indsamler. 

Der bliver in-

gen raslebøs-
ser eller kon-
tanter, kun 

mobile pay. 

Tilmeld dig 
som vist ne-

denfor. 

Vi har set, 
hvor godt det 

virker! 

 

100 år med 
håb og 
handling! 

ANDST AVISENS 
Repræsentantskabsmøde 
på Solhøj 
mandag, 28/2 kl. 19. 



  

Af Viggo Kaspersen. 

Forleden skrev 

Margrethe Kähler 
om alder i Kristeligt 

Dagblad: 

Jeg tror, at den naturlige 
aldring af vores kroppe 
skræmmer os, og at mange 
forsøger at skjule den.  

Kintsugi er en lille perma-
nent udstilling på Medi-
cinsk Museion i Køben-

havn.  

Navnet står for en japansk traditi-
on med at reparere ituslået kera-
mik med lak og pulveriseret guld 
på en måde, så reparationerne bli-

ver fremhævet og giver porcelæ-
net ny værdi og skønhed i stedet 
for at sløre ødelæggelsen.  

 

 

Udstillingens filosofi 
er, at reparationer af 

menneskekroppen 
skal være en stolt 
tilføjelse fremfor en 

skjult skam.  

Genialt for vi har 
masser af skam over 
kroppens forfald.  

Måske skal vi lære at 

se vores ansigt i øj-
nene, selv når det  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ligner en rynket rosin.  

Som Hugh Grant’s i Susanne 

Biers film ”The Undoing”.  

Trods rollens dystre karakter er 

han utrolig charmerende og ud-

tryksfuld.  

I modsætning til Nicole Kid-
man som hans kone.  

Hendes yndige ansigt er blevet 

til en udtryksløs maske på 
grund af ansigtsløftninger og 

botox.  

Synd og – ja, skam!  

Sådan skriver Mar-

grethe Kähler, og se 
blot det smukke træ 

fra Anlægget! 

Selv som gammel og knudret kan man være 
med til at gøre landskabet interessant. 



  

 

 

 
 

 

  

 
 

MORTENSAFTEN. 
 

10. november. 
Dagen er opkaldt efter den 
hellige Martin af Tours (ca. 
319-400). 
Da udsendinge kom for at 
tilbyde ham bispestolen i 
Tours, fandt han sig uvær-
dig dertil og skjulte sig i en 
gåsesti.  
Gæssene skræppede op og 
røbede derved hans skjule-
sted.  
Derfor må gæssene nu lade 
livet på hans navnedag, 
Mortensdag, 11. nov.  
 
Luthers forbindelse med 
Mortensdag er den, at han 
blev døbt 11. nov. 

 

Bevingede 
 ORD 

 

 

Søvn er også en form for kritik, navnlig i teatret.            George Bernard Shaw. 

 

Søvn, søvn, forfærdelige opfindelse, forfærdelige nødvendighed, den eneste magt, 
som jeg frygter.                                           

Søren Kirkegaard. 

 
 
 

BLÆSTEN PUSTER MED SIN MUND. 

 
 

Blæsten puster med sin mund. 

Stjernerne er nøgne. 

Der er støv på nattens bund, 

støv i mine øjne. 

Søvnen kalder på de små. 

Dagens leg må slutte. 

Jeg vil ha godnat-tøj på. 

Jeg vil ind og putte. 
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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. 

 

 
 
 
 
 

 

21/2 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 
23/2 - 2022 kl. 18.30 
Håndboldkamp serie 3,  
damer mod Vorbasse 
 

23/2 - 2022 kl. 20.15 
Håndboldkamp serie 1 
Herrer mod Vorbasse  
 

27/2 - 2022 kl. 10.30 
Gudstjeneste 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

   
  Dilettant i Gamst.  

”Kampen om den kolde hane”. 
 Lørdag den 5. marts kl. 18.00   

Generalprøve kl. 14.00.   
 

ENTRE:  200,-   
Tilmelding på tlf. 61281514.  ( Knud og Lise ) senest den 2. marts.  

 

Sponsor for  Gamst Dilettanterne   
Anlægsgartner  Brian Stølegaard.   


