AUI Gymnastik sluttede sæsonen af
med en super flot opvisning.
Af Elly Laursen.

Det var RIGTIG dejligt at se
så mange glade og veloplagte gymnaster til Gymnastikopvisningen, fredag, den 11.
marts i Andst.

for at blive smittet eller at give
smitte videre.

Da Andst Ungdoms- og Idrætsforening´s gymnastikafdeling afholdt forårsopvisning, var det
samtidig kulminationen på et
langt forarbejde i vinterens løb
fra de 6 hold og ca. 260 gymnaster.
Til selve opvisningen deltog
AUI´s egne hold: Familieholdet,
Trollinger, PowerKids, JuniorMix samt 2 gæstehold: Ungdomsmix Esbjerg 16+ og St. Andst
Efterskole.

Af Viggo Kaspersen.

Stor tak til Andst sogn og
til de 14 indsamlere, der
gav et resultat, der var næsten dobbelt så stort som
normalt.
Dagen efter, at man på landsplan
samlede 165 mill. ind til Ukraine,
samlede Folkekirkens Nødhjælp
17.129 kr. ind ved den årlige indsamling.
Det er dobbelt så meget, som der
normalt samles ind.
Jeg har et bud på årsagen.
Vi er alle fokuseret på, hvad der
sker i Ukraine og føler med de
mennesker, der er udsat for de
grusomheder, der sker.
Det giver viljen til at give, og det
fik vi reaktioner på undervejs.
En anden ting, der kan være grunden til den gode resultat: der kunne kun betales med mobile pay,
og det ser ud, som om det giver et
andet resultat, end når vi tømmer
lommen for småpenge.

Efter en imponerende faneindmarch, fællessang: Livstræet og
”En lille and”, var det tid til at få
holdene på opvisningsgulvet.

Alle hold leverede rigtig flotte
opvisninger. Der var stor kreativitet på holdene, der alle viste lidt
af, hvad de havde lært i vinterens
løb, på trods af udfordringer med Inden de mange fremmødte tilskuere kunne gå hjem med en god og
Corona - syge gymnaster, syge
ledere, nedlukning og bekymring glad oplevelse, var der kaffe- og
kagebuffet.

Hvad så med de mennesker, der
ikke har mobile pay.
Det havde vi en løsning på.
Indsamleren kunne på stedet indbetale det ønskede beløb på sin
egen telefon og så få overdraget
kontanterne.
Det skete måske et par gange pr.
rute.

Tak for den gode vilje til at
give til mennesker i nød!
(En lille historie på side 2).

Den havde frivillige, forældre,
bedsteforældre og St. Andst Efterskole bagt i dagens anledning.

I er med til at gøre gymnastiklivet sjovere!

Gruppe 1:
3. Bertram Bjerge

BADMINTON - Træfstævne i Glejbjerg.
Andst Ungdoms- og Idrætsforening´s Gymnastikafdeling vil
gerne takke sponsorer for T-shirts
til gymnasterne.
Der skal også lyde en stor tak til
elever og gymnastiklærere fra St.
Andst Efterskole for at sætte stole
op og gøre hallen klar til årets
opvisning.
Også tak til de mange AUI-ledere
og aktive medlemmer, samt alle
de frivillige hjælpere i forbindelse
med årets gymnastikopvisning,
for den store indsats, som de ydede for at gøre opvisningen så flot
og festlig.

Tak for stærk
indsats i dag
til træfstævne i Glejbjerg.
Flotte placeringer til hele 4 spillere
af de 7 vi havde med:
Gruppe 5:
1. Bertram Schelde - Guld
2. Niklas B. Dalsgaard - Sølv

På vegne af
Andst Ungdoms- og
Idrætsforening
Gymnastik
Elly Laursen

Vi er super glade for alle jer, der støtter
gymnastikken.

spillede

Af Susanne Pedersen.

Også tak til
Rikke Ulbrandt for
den fine tegning til vores T-shirts

En STOR TAK til gymnastikkens sponsorer.

Gruppe 0:
3. Marius Schelde - spillede og

Gruppe 4:
1. Julia Norup - Guld
2. Mathias Ager Toft Jensen - Sølv
3. Lukas Andersen

I det kenyanske højland
går Grace Peto rundt og
vander sin køkkenhave.
Hun passer og plejer den
hver eneste dag, og hun
ved, hvornår bestemte afgrøder skal høstes, og hvilke frø hun snart skal putte
i jorden.
Køkkenhaven brødføder
hele familien. De grøntsager og frugter, der er i
overskud, bliver solgt på
det lokale marked og giver
en lille, men stabil indtægt,
som kan bruges i husholdningen.
For to år siden fik hun denne klimasikrede køkkenhave fra Folkekirkens Nødhjælp og lærte de teknikker, der giver udbytte.

Torsdag den 7. april er programmet på Solhøj blevet ændret.
Vi skulle ha’ haft besøg af Kurt Pedersen, Bække, der ville fortælle om
Grønland, men desværre har han meldt afbud.
Men fortvivl ikke, vi vil arrangere den Store Bagedyst i stedet for.
Mød op på Solhøj med en hjemmebagt kage-lagkage-kringle-småkage,
bag lige hvad du har lyst til.
Til de 3 bedste, er der store præmier i vente.
Vi håber på stor fremmøde og mange kager!

Af Else Dalsgaard Petersen.

Den 3. Marts havde vi besøg af Astrid fra Damernes
Butik.
Der var stort udvalg - lange rækker af stativer med kjoler, bukser,
bluser m.m.
Alle skulle se og prøve og handlen gik lystig.
Til sidst var der kaffe og kage.

Af Else Dalsgaard Petersen.
Den 10. marts havde vi den fornøjelse at få besøg af 26-årige
Christian Jensen, der til daglig
bor og studerer i Australien.

Emnet var Clemecy
Uganda - sammen rykker vi Afrika.
Christian har sammen med en
anden startet deres eget Akademi
i Uganda, hvor de samler op på
gadebørn, børn de finder i rendestenen m.m.
Akademiet har nu 110 børn tilknyttet, der kører på frivillig basis
og med sponsorater.
Vi så billeder og en film om stedet og området. Det var meget
rørende og interessant.
Christian er en
utrolig god fortæller og enhver svigermors drøm.

Af Kurt B. Frederiksen.

Kort før halvleg fik hjemmeholdet
Fodboldpigerne på U 14-holdet fra udlignet, og så var det "de grønne",
der fik vinden i ryggen.
Andst/Skodborg fik en fin afslutning på de 6 kampe i løbet af vinterhalvåret ved at vinde udekampen Så var det hjemmeholdets tur til
kontrafodbold, men forsvaret med
mod Stensballe/Hatting-Torsted
Storm som vikarierende midtstopmed 5-2.
per og Louise, Mia Maja og Kayal i
forsvaret gjorde det fortræffeligt.
Dermed fik holdet revanche for
hjemmebanenederlaget på 3-2 i
november.

I det dejlige men kølige forårsvejr
havde hjemmeholdet fordel af
medvind i de første 35 minutter,
men alligevel var "de grønne" tæt
på at score efter blot 2 minutters
spil, men chancen blev brændt.

Midt i halvlegen var det Katrines
tur til at sige "tak for sidst" til Falk,
hurtigt til baglinien, bagud til Falk
og så stod det 2-1.
LK, der arbejdede flittigt på midtbanen sammen med Thomsen, Sofie og Line, modtog bolden omkring 35 meter fra mål og med et
brag af et langskud scorede hun til
3-1.

Vestergaard i målet tog sig kærligt
af de få langskud, der ramte målet,
og så slog AUI/SIF kontra. En dyb
stikning fra Falk til Katrine gav en Et frispark i venstre side lidt uden
friløber, og Katrine scorede sikkert. for feltet blev sendt i mål af Cilja,
hjemmeholdet reducerede, hvoref-

ter Cilja kort efter afdriblede tre
forsvarere og scorede til 5-2.
Vinterfodboldgruppen har bestået af 14 spillere, som har trænet hver mandag på kunstgræsbanen i Vejen IC lige efter skoletid, og der skal lyde en stor tak
til de forældre, der har kørt til
og fra Vejen.

I løbet af de 6 kampe har vi benyttet 21 forskellige spillere, så
der skal også lyde en tak til
"indefodboldspillerne", der
sprang til, når der var afbud.

Bevingede ORD
NEMESIS

Guddommelig gengældelse (latin: Nemesis divine).
Udtryk der adskillige gange er anvendt af latinske
klassikere.
Nemesis var i græsk mytologi den straffende hævnens gudinde.
Den græske digter Hesiod gør hende til datter af
natten. Tanken om Nemesis er af mange betragtet
som grundlag for livsfilosofi.

I Runde Tårn, der bor en ugle.

Menneskeheden må gøre en ende på krigen, ellers vil krigen gøre en ende på menneskeheden.
John F. Kennedy.

Det første offer, når krigen kommer, er
sandheden.
Hiram Johnson.
Krig er hjerneskadede edderkopper, der
destruerer deres eget spindelvæv.
Suzanne Brøgger.

Når andre hviler deres hjerner
så sidder den og kigger stjerner.
Når regnen slukker stjernevrimlen
så tuder uglen op mod himlen
og flyver over til Regensen
og spiller kort med portner Jensen.

Halfdan Rasmussen.

I Runde Tårn, der bor en ugle,
den har et hoved som en kugle.

21/3 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
23/3 - 2022 kl. 18.30
Håndboldtræning, damer
23/3 - 2022 kl. 20.15
Håndboldtræning Herrer
24/3 - 2022 kl. 14.00
Banko på Solhøj
27/3 - 2022 kl. 10.00
Gudstjeneste - Midfaste

Kidsvolley i Andst
Efter 12 år med kidsvolley er vi i Volleyudvalget blevet enige om, at tiden er
kommet, hvor der skal nye kræfter til.
Derfor søger vi mindst 3 frivillige, der er interesserede i at
træde ind i trænerteamet og gerne i volley udvalget og fortsætte med kidsvolley i Andst.
Er du interesseret, bedes du kontakte udvalgsformand Ove
Føns på tlf.: 3033 8579.
Interesserede personer vil blive sat ind i tingene af de(t) eksisterende trænere/udvalg og få den nødvendige støtte den
første sæson.

Finder vi ikke nok interesserede, vil kidsvolley lukke ned fra
og med næste sæson. (2022/2023)

Andst Volley-Team

AUT. EL-INST.

EHMSEN

Gamstvej 44 • 6600 Vejen
Tlf. 4045 5095
Privat7558 8595

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.

