Årsmøde i
Præstens spalte
Andst Lokalråd Af Helle Torp.
Af Jens Kristian Mygent.
Søndag den 1. maj blevet der som
varslet afholdt årsmøde i Andst
Lokalråd. Årsmødet fandt sted i
ABA Caféen på Østervang, hvor
17 lokale borgere havde lysten og
muligheden for at tilbringe halvanden time sammen.
Efter de indledende formaliteter,
hvor Bent Jørgensen blev valgt til
dirigent, fremlagde næstformand
Casper Mathiasen lokalrådets beretning for det forgangne år.
(Fortsætter side 2)

Konfirmanderne

Bededag er der konfirmation i
Andst kirke. Et dejligt hold konfirmander har forberedt sig gennem vinteren. Nu er de snart ved
vejs ende og ved en ny begyndelse.
De sidste gange har forberedelsen
budt konfirmanderne på anderledes opgaver. Ingen salmebog, ingen etik og ingen spørgsmål om
vores væren i verden - men pensel
og papir og sten.

Fredag, d. 13. maj. kl. 10.00
Konfirmation

Søndag, d. 15. maj kl. 10.00
4. søndag efter påske
Søndag, d. 22. maj kl. 09.00
5. søndag efter påske

Vox 11 er et unikt og internationalt anerkendt rytmisk vokalensemble med dybe rødder
i den jyske muld.
Gruppen består af 11 rutinerede sangere, som siden 2002
har sunget i såvel indland
som udland.

Torsdag, d. 26. maj kl. 10.00
Kristi Himmelfartsdag

•
•
•
•
•
•

Lokalrådets beretning.
Konfirmandernes
sidste arbejde.
Graverannonce.
Gymnastik og frokost på Solhøj.
Banko på Solhøj.
Diverse fodboldberetninger.
Har du en god for
-tælling til avisen.

KIRKELIG VEJVISER:
PRÆST:
Helle E. Torp, 75 58 80 30
Kirkekontor, Markdannersvej 17.
Hertil rettes henvendelser angående personregistrering; fødsel, vielse, dødsfald
og navneændring, eller hvis man af anden grund ønsker en snak med præsten.
Når præsten holder fri, passes embedet af
Martin Kobbersmed i Skanderup.
75 58 50 02 - makk@km.dk
GRAVER:
Stillingen er ikke besat.
Se annoncen side 3.

Søndag, d. 29. maj kl. 10.00
6. søndag efter påske

ORGANIST:
Karin Johansson, 28 81 13 15

Søndag, d. 5. juni kl. 10.00
Pinsedag

KIRKESANGER:
Marita Bjorholm, 42 22 06 31

Mandag, d. 6. juni kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste på Gamstgård

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND:
Bent Jørgensen, 22 44 59 33

Søndag, d. 12. juni kl. 10.30
Trinitatis søndag
Søndag, d. 19. juni kl. 09.00
1. søndag efter Trinitatis

•

(Fortsætter side 4)

ANDET KIRKELIV:
GUDSTJENESTER:

Denne avis:

Kom og få en unik koncertoplevelse i Andst kirke -

8. juni kl. 19.30

(Lokalrådet fortsat).
Beretningen kan læses i feltet ved
siden af.
Efter fremlæggelse af den godkendte beretning, var der en god
drøftelse af lokalrådets arbejde,
herunder i særdeleshed arbejdsvilkårene for medlemmer af lokalrådet samt flere af de specifikt nævnte lokale projekter.
Efter beretningen blev lokalrådets
regnskab fremlagt af kasserer Jens
Kristian Mygent. Regnskabet udviser et underskud på knap 8.000 kr.,
hvilket skal ses i lyset af det foregående års overskud på næsten
22.000. Årets omkostninger omfattede hovedsageligt afholdelse af
borgermøde i forbindelse med projektet omkring ny købmand, print
af plakater i forbindelse med indsamling af tilkendegivelser om køb
af anparter i en ny købmand, beplantning af Krotorvet samt opstilling af redskabskur på samme, drift
af hjemmesider samt støtte til hhv.
Hjertegruppen og Borgerforeningens nye shelters i byen.
Regnskabet blev godkendt, og det
blev dermed tid til valg af medlemmer til lokalrådet. Valget blev gennemført uden afstemning, men til
lokalrådets fordel var flere af de
fremmødte villige til at lade sig
vælge og dermed lægge et stykke
vigtigt arbejde for Andst og omegn.
Det nye lokalråd udgøres af Anja
Ager Aaskov, Casper Mathiasen
(genvalgt for 1 år), Jens Kristian
Mygent (genvalgt for 1 år), Morten
Grønfeldt, Morten Klyhn (valgt for
1 år), Peter Tjørnhøj (valgt for 1 år)
og Rikke Ulbrandt Henriksen,
mens Finn Nielsen og Tage Svendsen blev valgt som suppleanter for
det kommende år. Som revisorer
blev Bent Jørgensen og Simon Toft
Jensen genvalgt.
Det er glædeligt, at vi nu igen har
et fuldtalligt lokalråd med ambitioner for udvikling af og støtte til lokalområdet, som vil være vores
officielle talerør til Vejen Kommune.
Mange tak til alle fremmødte.

Lokalrådets beretning
ved næstformand Casper Mathiasen

Indledning
Endnu et år er gået siden sidste
årsmøde. Grundet fraværet af
Corona har vi nu igen muligheden for at mødes fysisk, hvilket
er tiltrængt, efter at næsten alle
møder i lokalrådet i det forgangne år har været afholdt elektronisk.
Lokalrådet har i år været ekstraordinært udfordret af manglende
tilslutning. Siden konstitueringen i juni sidste år har vi manglet
1 medlem, og herudover har 3
medlemmer meldt sig ud i løbet
af året grundet personlige årsager. Derfor står vi nu i en alvorlig situation, hvor der kun er 2
medlemmer tilbage. Både Jens
Kristian og jeg ønsker som udgangspunkt også at stoppe og
overdrage stafetten til nye kræfter. Kræfter, der forhåbentligt
kan yde en større indsats, end vi
selv er i stand til på nuværende
tidspunkt. Situationen med
manglende kræfter er en trussel
for lokalrådets fremtid. Vi har
altså hårdt brug for, at nye ansigter melder sig på banen, så vi
fremadrettet sikrer lokalrådet
som lokalområdets talerør til Vejen Kommune og som drivkraft
bag initiativer, der skal gøre det
endnu bedre at bo i Andst og omegn.
Året der gik
Siden sidste generalforsamling
har de primære opgaver været at
formidle midlerne fra Vejen
Kommune til gode projekter i
Andst og omegn. Som regnskabet, der fremlægges om lidt, bevidner, har vi valgt at støtte følgende lokale initiativer drevet af
andre foreninger i byen:
Andst Borgerforening har med
stor flid opsat shelters og bålplads ved Lyngbakkevej, og
Andst Lokalråd har støttet projektet med 5.000 kroner.
Hjertegruppen Andst, som varetager den vigtige opgave omkring drift og vedligeholdelse af

flertallet af områdets hjertestartere samt førstehjælpsuddannelse af interesserede. Vi har i 2021
støttet Hjertegruppen med kr.
2.500 i lighed med tidligere år.
Købmandsgruppen afholdt sidste år borgermøde her i hallen
vedrørende arbejdet for en ny
købmandsbutik i byen. Andst
Lokalråd dækkede udgifter i forbindelse med borgermødet og
gruppens arbejde for lidt over
10.000 kroner.
Jens Johansen gør egenhændigt
et kæmpe stykke arbejde for at
vedligeholde Krotorvet, så det
til stadighed er et pænt og præsentabelt området i byen. Fra
lokalrådets side skal der lyde en
stor tak til Jens for det store arbejde, og vi håber fortsat på at
flere har mulighed for at give en
hånd med. Lokalrådet har i det
forgangne år brugt godt 12.000
kroner på Krotorvet, herunder
beplantning og opsætning af redskabsskur.
Herudover har vi arbejdet med
følgende projekter:
Ungdomsklub for 4.-6. klasse:
Det har længe været et ønske fra
lokalrådets side, at der skulle
udvikles nogle bedre opholdsog fritidsmuligheder for denne
gruppe af unge mennesker. Vi
har drøftet idéerne med kommunen og skolen, og skolen har udtrykt stor interesse for at bakke
op om projektet. Lige nu afventer vi det konkrete udspil fra
Thomas og Helle.
Ny pylon ved indkørslen til Store Andst: Alle byområder i Vejen Kommune har fået nye bypyloner, og det har vi derfor også. Vi har ikke haft indflydelse
på udformningen af selve pylonen, men har godkendt placeringen (der som bekendt er uændret
i forhold til den gamle pylon)
samt den baggrundsgrafik, der
på et tidspunkt bliver monteret
og dermed er synlig, når der ikke er plakater på pylonen. Med
de nye pyloner får vi også adgang til at benytte kommunens
trykkeri til plakater, men de nærmere detaljer om dette udestår.

Aktivitetsniveauet i lokalrådet
har tydeligvis været præget af,
at flere medlemmer som nævnt
er udtrådt i årets løb, og at den
tid både de tilbageværende og
de udtrådte medlemmer har haft
til lokalråds arbejdet har været
meget begrænset. Vi har dog
varetaget lokalrådets og områdets interesser i forhold til Vejen Kommune, så Andst og omegn fortsat har et talerør og fortsat modtager tilskud fra kommunen. Jens Kristian og jeg er
enige om, at lokalrådet er for
vigtigt til blot at lade det gå i
sig selv, men der er akut behov
for, at nye kræfter melder sig og
fører lokalrådet videre. Jens
Kristian og jeg er klar til at fortsætte arbejdet indtil et nyt lokalråd er blevet konstitueret, men
har i hverdagen ikke den fornødne tid til at yde det stykke
arbejde, lokalrådet fortjener.
Med disse ord afsluttes beretningen med en stor tak til Michael Pedersen, Sandra Roi Jørgensen og Rasmus Krabbe
Sandvej for det arbejde, de ydede i lokalrådet frem til deres
udtræden.

(Præstens spalte fortsat).

De har illustreret deres konfirmandord som en slags billedlige
#hashtags, og så har de lavet en sti
gennem den vilde have ved kapellet.
Når nu man skal konfirmeres bededag, må det være passende, at
man også beskæftiger sig med
bøn, ovenikøbet en bøn, man kan
gå og bede i det fri.
De flade sten ligger som en kontemplativ sti, hvor man kan læse
fadervor, mens man går gennem
den vilde have.
Stien langs med de flade sten er
også tænkt for andre, som sætter
pris på at tage et par øjeblikke ud
af en travl dag og fordybe sig i
nuet.
I bunden af haven er der en bænk,
som indbyder til et hvil. Her kan
man, ligesom konfirmanderne har

gjort det gennem de sidste måneder, få lov at dvæle lidt i egne tanker, runde livet og alt
det, som vækker glæde, bekymring eller forundring.

Af Else Dalsgaard Petersen.

Mandag d. 2. maj var der
gymnastik på Solhøj og derefter frokost.
Det er altid spændende, hvad Maren disker op med.
Først sild med tilbehør og
derefter Skidne æg.
Det var lige noget,
der passede os alle.
RIGTIG LÆKKERT!
Til kaffen fik vi flødeboller
og chokolade af Else P. i anledning af en nært
forestående fødselsdag.
Igen en dejlig formiddag.

Af Else Dalsgaard Petersen.
Onsdag, d. 28. marts var der
banko på Solhøj.
Spillelysten er altid stor!
Alle håber på den store gevinst, men desværre kan vi
ikke alle vinde.
I pausen var der kaffe og kage, og derefter kom der gang
i brikkerne igen.

Som sædvanlig en hyggelig eftermiddag.

Hårde odds for de
yngste drenge.
Af Kurt B. Frederiksen.
Kommunikation kan være en svær
ting, og det fik de to yngste drengehold at mærke ved det første
JBU-stævne i denne sæson.
Nogle af U 9-drengene havde andre prioriteter i weekenden, så der
var ingen mulighed for at stille
hold til stævnet i Læborg, så JBUs
bugnende bødekasse får igen penge fra Ands U&I´s kasserer.
U 8-holdet skulle også i kamp,
men efter fredagstræningen viste
det sig, at der kun var to spillere
til rådighed. Et eller andet sted er
der noget, der kikser.
Endnu en bøde lurede, men flere
telefonopringninger fik klaret situationen, og det lykkedes at blive 6
spillere, og de havde to superkampe i Holsted.
I den første kamp mod Brørup var
Andst foran 3-0, men de rødblusede kom godt igen, så kampen sluttede 3-2.
Efter en kort pause var Bramming
den næste modstander, men her
var der ingen tvivl om resultatet. 3
-0 til Andst efter ganske udmærket
spil. Felix nettede to gange i begge kampe, mens Jaxon og Mathias
scorede et mål hver.
Malte, Emil og Frida var ligesom
målscorerne med til at spille et par
rigtig gode kampe.

Bedste kamp i år
gav nederlag.
Af Kurt B. Frederiksen.
U 13 drengene er godt i gang med
forårsturneringen i 11-mands fodbold, og kampen mod et meget
stærkt Dalby-hold, som endda
havde fordel af hjemmebane, var

ingen undtagelse.
De første 35 minutter spillede
AUI-drengene noget af det bedste
fodbold, som har holdet har vist i
år, og det var helt fortjent efter
spil og chancer, at Andst førte
med 1-0 ved pausen efter en flot
scoring af Gregers.
Med lidt held kunne føringen godt
have været større, men det kræver
lidt "tur" i den.
Anden halvleg startede også godt,
men midt i halvlegen udlignede
hjemmeholdet, og så var det ligesom om, at kræfterne slap op, og

selv om Daniel i målet diskede
op med flere pragtredninger,
kunne han og holdet ikke forhindre, at Dalby scorede endnu to
gange, så de vandt 3-1.
Der er for øvrigt kommet et ekstra hold i puljen, idet Gredstedbro er efteranmeldt, og det giver
så lige to ekstra kampe her i foråret.

Her får Bertram får sendt
bolden ud af farezonen efter
et hjørnespark.

Af Kurt B. Frederiksen.
Fodboldpigerne på U 10-holdet i
Andst havde hjemmebane i forårets andet JBU-stævne, og de
mange tilskuere fik et sprudlende
Andsthold at se.

Alberthe og Signe scorede hver et
mål. På midtbanen huserede Isabel
og Asta med et meget stort løbearbejde, mens Frederikke igen passede målet på fornem vis.

Masser af godt sammenspil, skud
på mål, flotte redninger, stolpeskud. så målene ryster endnu, men
også mange mål, især i den første
kamp mod Vamdrup, som vi plejer at have jævnbyrdige kampe
imod.

Dagens anden kamp var mod Nr.
Bjært, og de bragte sig foran 2-0 i
første halvleg. Men AUI-pigerne
giver ikke op, og med to mål af
Laura sluttede kampen 2-2.

Bare ikke i dag. Laura havde virkelig fået snøret støvlerne rigtigt,
og med hele 5 scoringer var hun
stærkt medvirkende til sejren på 71.

U 12-pigerne havde udebane i
Skanderup/Hjarup, hvor den første
kamp mod Hover blev tabt med 14, men der var rigtig mange gode
skudforsøg fra både Lea, Caroline,

Signe og Isabel, så med lidt held
i sprøjten kunne vi have pyntet
på resultatet.
Isabell scorede AUI-målet på et
fornemt målspark fra Mille, som
på skift passede målet sammen
med India.
I den næste kamp mødte vi det
bomstærke hjemmehold, som vi
altid taber stort til.
Efter 0-5 ved pausen var vi enige
om, at de ikke skulle score fem
mål mere. Det lykkedes, så kampen sluttede 0-9.

De brændte chancers kamp
Af Kurt B. Frederiksen.
8-mandsholdet hos U 15-pigerne havde hjemmebane i forårsturneringens anden kamp mod Gørding/Lourup,
og det blev en meget ensidig affære med spil nærmest til et mål.
Gæsterne havde rigeligt at gøre med at forsvare deres mål, så Andstkeeperen havde en rolig aften. Og med så
mange forsvarsspillere var det svært for AUI/SIF-angriberne at få spillet til at flyde rigtig godt, og der var en
del fejlafleveringer.
(Fortsætter side 10)

(Fortsat fra side 9).

Derfor var det ikke helt overraskende, at de fire bagerste på holdet, Cilje, Kayal, Louise og Rimante var dem, der var bedst til at
ramme en medspiller.
Sidstnævnte lagde for øvrigt op til
Falks mål til 3-0 med en fornem
dyb stikning.
Kampen bød på en Skodborgdebutant, Line, og hun fik en forrygende start som oplægger til de
to mål i første halvleg, begge scoret af Celina.
Kampens sidste kvarter var næsten som et skydetelt i Tivoli, men
alt blev brændt, indtil
Cilja til sidst fik scoret til slutresultatet 50.
De to Juhl-søstre har
nu scoret 11 af holdets 12 mål.
Næste kamp er mandag d. 9/5 på hjemmebane mod Brørup.








Vi har ikke hørt dig fortælle om
din ballontur, eller
Den spændende tur i skoven, hvor
forårsblomsterne stod i flor, eller
Vandreturen ad ukendte stier, eller
Ja, du ved jo selv bedst, hvad det
er for gode oplevelser, der ligger.

Bevingede ord
Ole Lukøje.

Det navn en folkelig mytisk skikkelse har fået i
Danmarkd, i øvrigt kendt
i adskillige lande, mest
som Sandmanden, i Norge
Sverige som Jon Blund, et
navn, der langt tilbage også er anvendt hos os.
Navnet er gammelt på
dansk, men den særlige
udformning (sødmælk i
øjnene, paraplyen med
drømmebilleder) er helt
H. C. Andersens fra eventyret, Ole Lukøje.

SOVESANG.
Sov, lille barn i sengen,
og drøm dig køn og god.
Sov, klokkeblomst i engen,
og hvil din trætte rod.
Sov, spurvemor i hækken
og fisk i Møllebækken.
Sov, lille mus i sækken
med korn i overflod.

Søvnen er navlestrengen, gennem hvilken individet hænger sammen med
verdensaltet.
Friedrich Hebbel.
Søvn er den eneste lykke, som man
først nyder rigtig, når den er forbi.
Alfred Polgar.
Hvorfor forsøge at forlænge livet, hvis
så meget af det soves væk?
Immanuel Kant.

Sov, bondemand hvis snorken
kan høres trindt om land.
Sov, frø og glem at storken
har spist din kære mand.
Sov, sære folk og sjove.
Sov, græs og grønne skove.
Sov, alle som kan sove.
Sov, alt som sove kan!
Halfdan Rasmussen.

9/5 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
11/5 - 2022 kl. 14.00
Krolf på Solhøj
12/5 - 2022 kl. 09.30
Krolf på Solhøj
12/5 - 2022 kl. 14.00
Brugerrådet giver varme
hveder og Karina underholder
13/5 - 2022 kl. 10.00
St. Bededag, konfirmation
15/5 - 2022 kl. 10.00
Gudstjeneste - 4. s.e. påske

Andst Ungdoms- og Idrætsforening
ønsker alle konfirmander
tillykke med konfirmationen
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