
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

De fire 

Årstider! 
 

Mette og Poul 
Nørup vil ta-
ge os med på 
en rejse gen-
nem de fire 
årstider. 

Vi følger 
årets cyklus 
gennem bille-
der, fortæl-
ling og sang. 
 

Vi ses i … 

Konfirmand-
stuen, 

PÅ ONSDAG 

kl. 16.00. 
 

Velkommen. 



  

 

 

Af Birthe Boye Petersen. 

 

Andst by sponsorerer 

tre brønde! 

 

Sidste onsdag besøgte organisati-

onen Andst kirke, hvor eftersko-

leelever, spejdere, konfirmander, 

menighedsråd og mange flere var 

mødt op for at høre om Walking 

for Waters arbejde. 

 

En gåtur på 1,7 km med en spand 

vand, billeder fra Charlies rejse 

og et foredrag om vores vandpro-

jekter og FN’s verdensmål - så-

dan så dagen ud.  

Og sikke en god dag det var! 

 

Resultatet blev, at Andst by nu 

har indsamlet penge nok til at 

sponsorere tre brønde i Sierra 

Leone. 

 

Tusind tak for en skøn dag, tak 

fordi I lyttede og tak for jeres 

engagement.  

Tre brønde, som 800-900 perso-

ner vil få glæde af. 

TAK. 



   
 

 



 
 
 

Af Susanne Pedersen. 
 
AUI-gymnastik har i 
weekenden haft 17 piger 
på pigelejr i Vejen idræts-
center sammen med 450 
andre piger i DGI  og 3 
drenge på drengelejr i Hel-
le-hallen sammen med 180 
andre drenge i DGI. 
 
Der er blevet hygget, spil-
let bold, lavet yoga, sprun-
get i stortrampolin, trukket 
traktor , spillet floorball og 
svømmet.  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

AUI gymnastik vil også sige 

tak til de ledere, som hjalp i 
weekenden med at få det til at 
hænge sammen. 
 

Og tak til trænerne, som også 

lagde kræfter i for at holde 
styr på dem alle. 



 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

11-mandsholdet i U 15-

ræk-ken i liga 3 har spil-

let den første kamp i for-
årsturneringen i Ribe, og 

det blev til et ærgerligt 

nederlag på 3-0.  

Hjemmeholdet havde fordel af 

medvinden i de første 35 mi-
nutter, og det gav dem et min-
dre overtag.  

Andst/Skodborg havde også 
flere gode tilbud, men selvom 
angriberne var alene med mål-

manden flere gange, fik de 
"blå" ikke scoret.  

Et langt indkast snød vores 
forsvar ved det første mål.  

Mål nr. to var et forkølet lang-
skud, mens nr. tre sad helt op-
pe i målhjørnet. 
 

 

 

 

Men fodboldpigerne fra AUI/
SIF er seje, og de sidste 35 
minutter bød på et stort pres 
mod Ribes mål, men ind ville 
bolden ikke.  

Der var skud på træværket, 

der var  skud lige over og lige 
ved siden af målstolperne, go-
de frispark, masser af hjørne-
spark, og kæmpe klumpspil, 
når det rigtigt brændte på for-

an Ribe-målet. Men altså in-
gen mål.  

I den anden ende af banen 
havde Vestergaard en særdeles 
rolig 2. halvleg, hvor hun kun 
rørte bolden tre gange.  

Mon vi kan have lige så meget 
utur i den næste kamp, onsdag 

d. 21/4 på hjemmebane i 
Andst mod Bramming? 
 

 

Nyt forsøg viser 
”vanvittige” resulta-
ter: Ålegræs forvand-
ler sandbundsørkner 
til havbundsskove. 
 
Fra Verdens bedste Nyheder. 
 
Det livgivende ålegræs er i 
stor tilbagegang i Danmark, 
men nye forsøg viser, at det 
kan vende stærkt tilbage, 
hvis det får lov.  
Forskerne plantede 14.400 
små nye ålegræsskud ud i 
Horsens Fjord i et 51x78 me-
ter stort skakternsfelt.  

To år senere var plantetæthe-
den 70 gange større; ca. 
1.005.000 ålegræsskud på om-
rådet. Derudover voksede sel-
ve ålegræsarealet inden for 
skakternsfeltet cirka 30 pro-
cent i udbredelse: fra 768 kva-
dratmeter til 1282 kvadratme-
ter. 
”Vi havde lavet små test-
forsøg før, så vi havde en ide 
om, at det ville vokse. Men at 
det ville gå så godt, er virkelig 
vanvittigt. Det er vokset som 
skvalderkål, det er så vildt,” 
siger Troels Lange, der er post
-doc fra Biologisk Institut. 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/endelig-breder-alegraesset-sig-i-danmark?publisherId=12056383&releaseId=13646509
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/endelig-breder-alegraesset-sig-i-danmark?publisherId=12056383&releaseId=13646509
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/endelig-breder-alegraesset-sig-i-danmark?publisherId=12056383&releaseId=13646509
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/endelig-breder-alegraesset-sig-i-danmark?publisherId=12056383&releaseId=13646509


  

 

 

 
 

 

  

 

NØDDESKAL 
Historien i en nød-
deskal. 
Udtrykket går helt 
tilbage til Rom, Pli-
nius den Ældre, 24-
79. 
I HISTORIA NATU-
RALIS oplyser han, 
at den romerske poli-
tiker og forfatter Ci-
cero har sagt, at Ilia-
den blev skrevet af i 
et så lille format, at 
hele værket kunne 
være i en valnødde-
skal. 

 

Bevingede ord 

 

Søvnen ligger ganske stille. 
 

Søvnen ligger ganske stille, 

gør sig mørk og bittelille, 

hvisker med sin trætte stemme: 

Iben, er der nogen hjemme? 

 

Å, det er så rart at vide: 

Søvnen ligger ved min side. 

Og jeg svarer, før jeg sover: 

Kom kun ind, din lille sjover. 
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Som de fleste af dem, der studerer historie, lærte han af fortidens fejltagelser, hvor-
dan man skal begå nye. 

Anonym om Napoleon den tredje. 
 

Historien gentager sig ikke, men den varierer hyppigt det samme tema. 
Jacques Chastenet. 

Man må kunne overskue 6000 års historie for at forstå øjeblikket. 
Johann Wolfgang von Goethe. 



 

 

 

 
 

Din annonce kunne ikke 
være her, men så fandt vi en 
anden plads! 

 

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. 

 

 
 
 
 
 

 

18/4 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

20/4 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

20/4 - 2022 kl. 16.00 
De fire årstider (billeder, 
sang, fortælling i konfir-
mandstuen 
 
21/4 - 2022 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
 

24/4 - 2022 kl. 10.00 
Gudstjeneste - 1. s.e. på-
ske 
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