Fodbold, hotdog og god stemning
Af Anja Ager Aaskov.
U13 holdet var tirsdag den 29.
marts afsted til U21 landsholdskamp i Herning.
Vi kørte fra
Andst Stadion omkring
kl. 17.45 og
ankom i god
tid i forhold
til kampstart.
Pladserne i
første række
blev fundet,
hvorpå turen
gik til kiosken for at
købe stadionplatter.
Lidt før kl.
20 kom spillerne på banen, og der blev skrålet med på nationalmelodien –
den havde alle drengene fuldstændigt styr på.
Kampen startede lidt forsigtigt,
og vi sad med en lidt bekymret
fornemmelse over en forsigtig
dansk start, og nogle meget hurtige og angrebsvillige belgiere.

Bekymringerne blev dog gjort til
skamme, da Gustav Isaksen hamrede et frispark i mål – vi gik
amok og fik en
meget autentisk
fodboldoplevelse,
da tilskuerne bag
os smed deres
fadøl op i luften –
det gav en let
kort regnbyge.
Efter pausen udlignede Belgien
desværre til 1-1,
hvilket også blev
kampens resultat,
selvom der til
sidste var et par
gode danske
chancer.
Belgien er nu videre til EM, og
Danmark skal håbe på at blive
bedste to’er på tværs af grupperne.
På trods af at flere intenst råbte
efter Mohamad Daramys trøje hele første halvleg (vi er nogle der
efterfølgende har fået høreproblemer), så var vi ikke heldige – næste gang er vi mere forberedte, der
skal produceres
en masse skilte.
☺
Vi var i Andst
omkring kl.
23.30 – så jeg
tænker skolerne i Andst, Gesten og Vejen
har haft nogle
trætte drenge i
skole dagen
derpå.

”Walking for Water”
NU på onsdag
kl. 16 - 18.
Start i kirken.
Vi vandrer for
at samle penge ind til en
brønd i Afrika.
Se mere i avisen uge 10.

Læs i denne avis om …
•

•

•
•

•

•

•

Klubmesterskaberne i Andst badminton.
Kontingentindbetaling til Borgerforeningen.
Bogbussen
Beretninger fra
AUI’s omfattende
arbejde
Årets træner, årets
team og årets projekt.
Fodboldpigernes 2 x
hat-trick
En vigtig opfordring fra AUI’s bestyrelse

God læsning.

Sæsonens badminton klubmestre blev fundet de seneste mandage i marts 2022.
Stort tillykke til jer alle.

Selvfølgelig fik Jens Withen også en medalje.
Og sikke glad og stolt han
blev, og den klæder ham også
virkelig godt. ☺

Af Susanne Pedersen.
Vintersæsonen starter igen 1.
mandag i september 2022.
Hvis du vil svinge ketsjeren indtil
da, er det muligt at spille Sommerton.
Det starter 11.4.22 mellem kl.
16.30-18.00. Har det din interesse
så skriv/ring til Susanne:
23110324

De yngste klubmestre
Lukas, Leo, Simon, Mads,
Hjalte: den klæder jer virkelig
godt - sådan en flot medalje.
Tillykke og tak for indsatsen.

På vegne af badmintontrænerteamet: Jens, Bertram, Lea, Kenneth,
Susanne.

Nybegynder/letøvede:

Efter nogle intense kampe, som
Lea holdt tungen lige i munden
for at få igennem, så endte resultatet for dem, der var mødt op til
dagens klubmesterskab, som følger:
Stort tillykke med resultatet.
Godt gået.
1. Marius - Klubmester
2. David
3. Frederikke

De ældste fik også lov til at dyste,
og dagens resultat endte:
Bertram
Schelde –
Klubmester
Julia
Norup
Mathias
Ager
Toft
Jensen
I er alle
seje.
Tillykke
til alle
vores badmintonspillere.

1. Bertram Bjerge
– Klubmester
2. Alberthe
3. Isabel

Held og lykke til jer, der tager
afsted til DMU individuel i
weekenden og siden tager afsted
til DM for hold på Sjælland.
Sikke mange spændende oplevelser I får prøvet af.
Kenneth og jeg glæder os til at
tage med jer og støtte og masser
hygge, når der er behov.
Hilsen Susanne
Badmintontrænerteamet

Bogbussen holder ved kirkemuren,
hvor Vestergyden munder ud i
Markdannersvej, og det gør den
hver onsdag 14.45 til 15.15.
Det er en god idé at bruge bussen,
så er der chance for, at den bliver
ved med at komme!

Generalforsamling i Andst
Ungdoms- og Idrætsforening d. 23.3.2022
Beretning fra formand Elly Laursen, som fortalte om året, der er
gået. Udfordringer i forhold til corona og aflyste arrangementer, samtidig med indvielse af Andedammen, da vi måtte mødes.
Jeg vil som de seneste år indlede
min beretning med:

Danmark er et rigt land Andst er en rig by AUI er en rig forening
…. Her tænker jeg ikke på penge,
materielle goder og sådan noget,
men rig på frivillige, engagerede,
glade og dejlige mennesker.
Rig på Frivillighed og Fællesskab.
Alle disse frivillige´s familie må tit
være overbærende og give plads til
frivilligheden – som måske nogle
gange kommer i første prioritet.
DM gjorde AUI til en fælles opgave – Vi er rykket tættere sammen i
AUI – Vi gør det sammen.
Jeg citerer Kurt Frederiksen, AUI
fodbold: Det bedste Hold er SammenHold!
Og det har vi i AUI.
Vi havde i 2019 en stigning i medlemsantallet: fra 491 til 507– det
højeste antal i mange år.
…. Og iflg. DGI sydvest var vi den
6. største forening i Vejen Kommune i 2019.
… men i 2020 faldt medlemstallet
til 420 pga. Corona pandemien.
Antallet af medlemmer er steget
lidt i 2021 (på trods af Corona) –
En stigning fra 420 til 447 medlemmer.
Når jeg kigger tilbage på 2021, føles det, som om alt har ligget stille,
og det gjorde det meste også hele
vinteren og foråret. – Kun enkelte
aktiviteter kunne opretholde et minimum af aktivitet for medlemmerne. For vi måtte max. være 5 personer samlet på en gang – og det endda, når vi var udendørs. – Ja, det

lyder jo helt tosset, når det bliver
sagt højt nu her, hvor vi heldigvis
må være sammen igen uden restriktioner.
Langt de fleste møder blev afholdt online, hvilket naturligvis
sagtens kan lade sig gøre, men
det er nu sjovere, når vi sidder
rundt om det samme bord.
Vi planlagde, aftalte og aflyste Vi planlagde, aftalte og aflyste Vi planlagde, aftalte og aflyste,
om og om igen – og vi fik først
afholdt generalforsamling med
afstand, restriktioner og sprit i
juni måned. Den dag fik vi også
holdt indvielse af Andedammen
med rød løber, og Event Andst
hjalp med at sørge for, at alle fik
sprittet hænder.
Nogle af de nye tiltag, vi gik og
puslede med, var:
• Sundhedskursus for alle aktiviteter
• Indvielse af Andedammen
• EANP
• Bordtennis
I efteråret da aktiviteterne skulle
starte op igen – var det næsten
uden restriktioner (kun med anbefalinger) – Vi var spændte på,
hvor mange medlemmer, der
ville komme til de enkelte aktiviteter, men det viste sig heldigvis,
at I (medlemmerne) stadig bakker op om AUI, dog måtte vi holde lidt længere juleferie end
planlagt. Tror nok liiige, at vi
frygtede, at vi igen skulle være
lukket ned det meste af foråret.
Det skulle vi heldigvis ikke, men
der har været en del afbud fra
både medlemmer og ledere henover efteråret og vinteren pga.
positive corona-test og familiemedlemmer, der skulle gå i selvisolation!
Der skal her lyde en ekstra stor
TAK til alle medlemmer og instruktører, som alle bakkede op
og påtog sig ekstra opgaver med
et smil på læben og overbærenhed.
Susanne og Kenneth blev færdiguddannede som Frivilligansvarli-

ge den 25. maj 2021. De har nu
redskaberne til at udvikle frivillige i AUI. - TILLYKKE med
beviserne.
Der er nedsat en Andedams Gruppe – som kan mødes ca. 4
gange om året for at drøfte evt.
problemstillinger/reparationer.
13. august holdt vi indvielse i
Andedammen for naboer og
venner af ”huset”. Der var bagt
kage og gjort klar til, at Kenneth
kunne demonstrere brugen af
Andedammen. Der kom dog
ikke ret mange – men det var
hyggeligt – på trods af mega
blæsevejr.
28. – 29. august afholdt vi LAN
Party. Det var en supergod
weekend med masser af FEDE
præmier.
Den 23. april skulle vi have afholdt ”Hædring af frivillige i
Vejen Kommune” i Andst, men
det blev aflyst pga. Corona.
Og da vi endelig den 9. september skulle afholde dobbelt
Hædring, var vi sammen med
Event Andst klar til at underholde de mange fremmødte børn,
som skulle have overrakt priser.
– Det var endnu en festlig dag i
AUI regi.
Hædring af voksne frivillige i
Vejen Kommune blev afholdt i
Vejen den 23. september, hvor
vores allesammens Susanne Pedersen fik tildelt titlen og diplomet:

Årets Leder i Vejen Kommune !!!
På baggrund af dette var der en
helsidet artikel om dig Susanne
(vores Socialminister) i Jyske
Vestkysten.
Vi er SÅ stolte af DIG – og det
er SÅ meget velfortjent.

1. oktober havde vi inviteret
samarbejdspartnere, frivillige og
sponsorer til indvielse af Andedammen. Der kom dog ikke helt
så mange, som vi havde håbet.
Men det var skønt endelig at
kunne vise Andedammen frem.
For vi er så stolte af at det kunne lade sig gøre.

2. oktober blev der holdt HALBAL
– og sikke en fest. (Tak til byfestudvalget).
AUI havde valgt at invitere aktivitets-udvalgene med til fest, og der
var stor opbakning til at deltage
både med og uden ægtefæller.
I løbet af oktober måned holdt vi
sundhedskurser for ALLE vores
udvalg og trænere – både store og
små, med Kenneth Nielsen som
kursusleder.
Det var en del af Kenneth´s uddannelse – blot en skam, at der var en
del afbud.
Vi arbejder stadig på udvidelse af
ABA sammen med Vejen Kommune, DGI, ABC, ABA – Der har dog
ikke været afholdt møder i 2021.
Der er på Vejen Kommunes Investeringsoversigt i årene 2023 og
2024 afsat penge til "Om- og tilbygning Andst Borger & Aktivitetscenter (fortsætter i 2025)".
Der forventes derudover
”egenbetaling” fra foreninger i
Andst, og der skal naturligvis også
søges fonde.
I 2022 arbejder vi med:
• Et outdoor udvalg, hvor både
tennis og petanque kan høre under,
såfremt det bliver aktuelt igen. Ligesom mountainbike også kan
komme ind under dette udvalg.
• Frivillighedsfest
• Endnu mere liv i Andedammen
• Klub Vind (indsamling af penge til fx Event Andst udvikling)
• Walking for Water med Andst
Kirke
• EANP party i slutningen af
april og i september
• Sundhedsansvar
Vi løber i Vejen kommune
Dette var hvad jeg valgte at berette om fortid, nutid og fremtid.

4. Kort mundtlig beretning fra Aktivitetsudvalgene samt valg til udvalg
•

Badminton: Corona har budt på

både "nedluk" og "opluk", medført
ændringer i måden at træne på: onlinetræning, brug af udendørsområder/Andedammen, hjemme træning. Ekstra træningsdag for de unge, der vil trænes og selv tager ansvar. Aktiviteter, der ikke kunne
gennemføres.
Haft 4 hold med i turneringen. 2
ungdom og 2 senior/motion. 1 ungdomshold har kvalificeret sig til
DM for hold i april.
Vi har kørt sundhedsansvarsprojekt
med train the trainer koncept, som
fik støtte fra DIF/DGI.
Kenneth og Susanne deltaget i frivillighedsuddannelsen, Jens, Kenneth og Susanne interviewet af DIF
ifht. brugen af tilskud til train the
trainerforløbet. Stor ros til puljen
og til vores spændende initiativ.
Susanne, Henning og Gitte fortsætter i udvalget.
• Fodbold: God tilslutning til
børnehold i 2021, ca. 100. Vi
mangler forældre, som vil dømme
børnekampe, og vi mangler også
trænere/ledere. Arne, Finn og Kurt
fortsætter i udvalget.
• Gymnastik: Vi har under nedlukning brugt Andedammen til træning og har også der afholdt afslutning for alle hold. Der har været
udfordringer med corona både hos
medlemmer og trænere i denne sæson. Elly, Margitt, Simon, Cecilie,
Rikke og Pernille fortsætter i udvalget.
•
Håndbold: 2021 har været
præget af corona og udsatte kampe.
Vi har solgt julekalendere og juletræer og takker for opbakningen.
Per stopper, Michael og Eline fortsætter i udvalget så vi mangler 1.
• Der skal findes nye trænere til
den nye sæson, ellers lukkes Volley
ned. Ove, Uffe og Helle vil gerne
fortsætte i udvalget. Der søges nye
frivillige.
• Event Andst/EANP: Vi er 8
unge og 3 voksne. Det har været en
udfordring i 2021 pga. corona.
Der har ikke været mulighed for at
lave ret mange arrangementer. Dog
blev det i efteråret muligt at afholde EANP Lan.
• Outdoor: Vi mødes hver
søndag kl. 10 på Krotorvet og går
ture i St. Andst/Andst St. Derudover arrangeres der ture i omegnen.

Vi er med i "Vi løber i Vejen
Kommune", hvor der var stor
deltagelse.
5. Gennemgang af årets økonomiske resultat (kasserer)
Regnskab for 2021 gennemgået.
6. Indkomne forslag:
Forslag til et udvalg/arbejdsgruppe til bestyrelsen, der skal
tage opgaver inden for frivillighed, kommunikation, lederpleje,
udvikling.
Generalforsamlingen gav accept
til at etablere dette nye udvalg/
arbejdsgruppe: AUI frivillig,
hvis bestyrelsen kunne finde de
frivillige?
Endelige opgaver defineres, når
de rette profiler er blevet fundet.
Idé-udvalg/arbejdsgruppe med
reference til AUI’s bestyrelse:
- 3 personer som tovholdere
- Support gruppe (unge, familier, voksne, ældre).
Forslag til opgaver både indadvendte og udadvendte:
-Lederpleje på tværs af aktiviteter, sparring for aktivitetsudvalg
i AUI.
-Fælles lederudvikling (fx førstehjælp, skadesbehandling, Conventus, Hjemmeside/
Facebook)
-Sund krop - adgang til kropsterapi med tilskud.
-Faciliteter
-Ungdomsklub (dialog med lokalrådet).
-Koordinering af projekter, herunder at finde støtte/
sponsormidler.
-Samarbejde med andre relevante forbund, frivillige foreninger,
myndigheder, virksomheder mv.
Alle medlemmer af bestyrelsen, der var på valg, blev genvalgt.
Derefter udnævnelse af …
ÅRETS LEDER
ÅRETS TEAM
ÅRETS PROJEKT

Vedrørende årets leder,
Kenneth Nielsen:

Årets leder Kenneth Nielsen havde
ikke mulighed for at være med på
dagen, så han blev meget overrasket, glad og overvældet over denne særlige hjertelige oplevelse til
badmintontræningen dagen inden.

Årets lederpris 2021 i AUI tildeles
en person, som er et stort aktiv for
AUI.
Årets leder vælges ud fra en person, som med en stor indsats har
bidraget til det frivillige arbejde i
AUI i årets løb.
Rigtig mange gør en kæmpestor
indsats for AUI.
De sørger i hverdagen for, at de
mange medlemmer får nogle gode
oplevelser og endda får øgede
kompetencer. Disse mange frivillige bruger flere timer om ugen på
AUI.
Der er hvert år flere emner i spil,
når årets leder skal udvælges, og
AUI,s bestyrelse gør hvert år sit
bedste for at udvælge lige netop
den person, der har fortjent titlen.

Fra indstillingen: Årets leder er frivillig helt
ind til benene. Han er
ihærdig og
har helt klart
ben i næsen.
Han er ikke
bange for at
tage store
“spring”/
forandringer, når
chancerne
byder sig, og
han er også
med til at
støbe kuglerne til ideerne, særligt
sammen
med Susanne, de to
er ret uadskillelige.
Målet er at
få udviklet
flere frivillige, der kan
sørge for, at
han og Susanne kan
komme til
aktiviteter i AUI med rollatoren,
når tiden kommer til det.
Kenneth bor i Bække og startede
officielt i AUI badminton for ca. 6
år siden. Arbejdede et par år sammen med Susanne om holdfællesskab i badminton med vores børn.
Kenneth har siden udviklet sig
sammen med AUI badminton ved
både at være aktiv spiller, træner og
frivillig i badminton.
Som person siger Kenneth næsten
aldrig nej, når der skal udføres frivilligt arbejde sammen med andre,
så der kan sikres indtægter til at
udvikle foreningens mange initiativer. Tusind tak for din indsats. Det
er bare sjovest at løfte noget i flok,
hvilket vi kan i AUI.
Der er leveret mange frivillige timer fra Kenneths hånd til mange
forskellige formål: Badmintontrænergerningen dækker både unge og
voksne, Royal Run startede han
2018 sammen med Susanne, hvor-

efter Projekt Andedammen blev
en realitet og krævede mange
timer sammen med de øvrige i
projektgruppen.
På et tidspunkt kom du ud for en
arbejdsulykke, som har ændret
dit liv i mange aspekter, ikke
mindst arbejdssituationen. Vi
kan mærke, at du har værdsat
den støtte, vi har lagt i at få dig
godt igennem det svære forløb,
så du i januar 2022 kunne afslutte en uddannelse som kropsterapeut og samtidigt har lavet
et jobskifte til sygehus som
“portør”. Det er bare sejt, og du
stortrives, selvom vi godt kan
mærke, at arbejdet tager meget
af din fritid…!
Din uddannelse til kropsterapeut
har udover et retningsskifte for
dig samtidigt været en stor del
af AUI’s vision om selv at tage
sundhedsansvar i foreningen.
Du har brugt mange timer på at
øve dig i behandlinger og træne
vores frivillige ledere i at passe
på dem selv og vores medlemmer.
Hvis vi skulle beskrive Kenneth
kort: Positiv, tager det stille og
roligt, men altid høj energi,
ihærdig, og starter/støtter gerne
gode ideer, så de sammen med
andre kan udvikles. Vi håber, du
vil fortsætte som frivillig i AUI
i mange år endnu, så vi kan give
og nyde de nuværende og nye
tilbud til vores trænere/ledere og
medlemmer sammen. Tak for
dig!
Kære Kenneth - Som formand i
AUI er det mig en stor ære at
overrække diplomet og en gave
og sige dig en STOR TAK for
din indsats. - Vi håber naturligvis på, at du også i de kommende år vil bidrage med din ressource i AUI. Tillykke Kenneth - og tusinde
tak for din indsats i AUI.

Vedr. Årets team: Pigefodboldhold, årgang 2007
-2008.

En stolt fodboldtræner:

spænding til sidste
dommerfløjt.
I slutningen af foråret
indgik vi et samarbejde
med Skodborg, idet
begge klubber blev
ramt af "sommerhussyndromet",
som gav en del afbud
Fra indstillingen fra fodbold: Ved
til
kampene.
årsskiftet den 1/1-2021 gik vi fra at
spille 8-mands-fodbold til at skulle Fra en beskeden start i juni er det
spille "rigtig" fodbold, det vil sige kulmineret i efteråret 2021, hvor vi
11-mands-fodbold, og den større
har haft to 11-mandshold, begge
bane kræver jo lidt mere konditipræget af langt flest spillere fra
on.
og dette samarbejde har fået
Det var lidt vanskeligt på grund af AUI,
mange
rosende ord med på vejen af
Corona-restriktionerne. Men for
vores
naboklubber.
DBU Jylland
ikke at stå helt på bar bund, når
har
lavet
en
undersøgelse
om
træningskampene begyndte i marts, "hvorfor piger spiller fodbold",
og
var spillerne allerede i starten af
her
er
der
tre
ting,
der
er
vigtige:
februar klar til en gang alternativ
1)
At pigerne lærer noget.
træning.
2)
At pigerne har det sjovt.
De 16 spillere blev delt i fire
3)
At der er et godt kammerat"bobler" på hver fire spillere, som
skab.
trænede på "Andedammen" i hver
en time - to "bobler" pr. dag med et Fodboldudvalget tillader sig at mefremmøde på næsten 100 %.
ne, at vi i AUI til fulde opfylder
Der blev arbejdet intenst, hvilket
tre ting.
resulterede i, at vi i alle 11-mands alle
Efter
sommerferien, hvor mange
kampe i foråret vandt samtlige 2.
AUI-spillere
blev spredt på flere
halvlege.
skoler
og
klasser,
er det dejligt at
De to første træningskampe gav
se,
hvordan
spillerne
virkelig hygnederlag, men så kørte holdet fra
ger
sig,
både
til
fodbold
og i deres
sejr til sejr.
fritid.
I DBU Jyllands U 13-turnering var På udvalgets vegne
vi det eneste af holdene i alle Jyl- Kurt B Frederiksen
lands fem liga 3-puljer, der slet ikke måtte forlade banen som tabere,
Årets projekt:
indtil vi mødte Stensballe-Hatting/ Vedr.
Sundhedsansvar
i foreningen
Torsted i den ene semifinale om
AUI
har
gennemført
et projekt med
det Jyske Mesterskab på udebane. fokus på Sundhedsansvar
i foreninHer tabte vi efter en fin og jævngen
(”Train
the
trainer”
koncept).
byrdig kamp med 4-2, men der var

Det betyder, at få personer lærer
noget og giver det videre til
mange flere.
Kenneth har videregivet noget
af den viden, han har lært fra
Kropsterapiuddannelsen til vores trænere/ledere i løbet af sidste efterår.
Vi har samlet fået trænet ca.
60 % af vores ledere inden afslutning af projekt d. 31.10.21.
Fremadrettet skal vi bruge det
til: At vores trænere/ledere er
bevidste om at passe på sig selv
og alle andre i AUI.
Til sidst takkede Elly afslutningsvis Arne for at have været
en god dirigent.

Af Kurt B. Frederiksen.
Fodboldpigerne fra Andst/
Skodborg var hårdt ramt af sygdom
i træningskampen på hjemmebane
på Vejen IC mod Fredericia, et opgør, vi var lidt spændt på, da gæsterne havde fået deres første træningskamp aflyst.

Hjemmeholdets blåblusede spillere
lagde hårdt ud, og allerede efter to
minutters spil stod der 1-0. Falk til
baglinien, skråt bagud, hvor Thomsen scorede det første af sine tre
mål med et bragende hug.
Kort efter var det Falks tur til at
begynde på hendes hat trick med
endnu et flot mål.

Lige inden pausen måtte Mia Maja
se sit fremragende langskud blive
reddet af keeperen.
Det var Fredericiaspillernes første
11-mands kamp i år, mens det var
vores ottende kamp siden starten af
november, og det kunne ses i 2.
halvleg, hvor "de blå" gik over til et
tremandsforsvar med Mia Maja,
Storm og Louise. Det betød en klar
spillemæssig fordel, og de mange
gennemspillede angreb resulterede
i endnu fire mål, hvor Sofie var
eneste nye målscorer i forhold til
første halvleg.

Kort før tid havde Lund, der havde
afløst Vestergaard i målet i halvlegspausen en fremragende redMidt i halvlegen scorede gæsterne ning, og dermed sluttede kampen 8
direkte på hjørnespark, og så bøl-1 til Andst/Skodborg, der starter
gende kampen ellers frem og tilba- turneringen med en udekamp mod
ge med store chancer til begge
Ribe torsdag d. 7. april.
hold. Cilja, der ofte havde fod på
den sidste aflevering til målscorerne, øgede til 3-1 inden halvlegen
sluttede 4-l.

En lille opfordring til
dig der gerne vil bruge tid på at gøre noget for andre, så har
vi ledige pladser og
opgaver.
Der er behov for instruktører/trænere/
udvalgsmedlemmer.

Kunne det være noget for dig, så skriv/
ring til bestyrelsen@aui.dk, eller
find vores kontaktoplysninger på
aui.dk
AUI Bestyrelse
Elly Laursen, Gitte
Petersen og Susanne
Pedersen
Fra AUI-formandens
beretning:
Danmark er et rigt
land Andst er en rig by AUI er en rig forening
…. Her tænker jeg ikke på
penge, materielle goder og
sådan noget, men rig på frivillige, engagerede, glade og
dejlige mennesker.
Rig på Frivillighed og Fællesskab.
Alle disse frivillige´s familie
må tit være overbærende og
give plads til frivilligheden –
som måske nogle gange kommer i første prioritet.
DM gjorde AUI til en fælles
opgave – Vi er rykket tættere
sammen i AUI – Vi gør det
sammen.

Har
du en
god
idé til
næstsidste
side,
så
skriv
til
Andst
Avisen

Bevingede ORD
”NOK ER NOK”

Om noget negativt, som er tilstrækkeligt til,
at man har fået nok af det!
USA’s præsident George W. Bush har udtalt
enough is enough, som i dansk oversættes til nok er
nok.
Udtrykket blev brugt som en karakteristik af holdningen bag amerikansk angreb med bekæmpelse af
terrorister og nedkæmpning af taliban-styret i Afghanistan efter ødelæggelsen af World Trade Center 11. september 2001.
Udtrykket er hurtigt blevet et almensprogligt udtryk.

Da Gud skabte verden, var han allerede træt. Det forklarer meget.
Mark Twain.
Man bliver træt af haveselskaber,
jordbær og nye kartofler hele året.
Varvara Hasselbalch.

ABRAKADABRA
Abrakadabra
og Vasco da Gama
solgte en zebra
og købte en lama,
glemte den prima
lama i Lima
og købte en puma
i Alabama!

Halfdan Rasmussen.

Alle menneskelige organer bliver på
et eller andet tidspunkt trætte, blot
ikke tungen.
Konrad Adenauer.

4/4 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
6/4 - 2022 kl. 14.00
Krolf på Solhøj
6/4 - 2022 kl. 16.00 - 18.00
Walking for Water, Andst
Kirke
7/4 - 2022 kl. 09.30
Krolf på Solhøj
7/4 - 2022 kl. 14.00
”Den store Bagedyst” på
Solhøj
10/4 - 2022 kl. 10.30
Gudstjeneste - Palmesøndag
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