
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Af Knud Stendevad. 

Først i 60’erne fik jeg og mine 
brødre af min far en lille glasfiber-
båd – en prototype fra Lunderskov 

glasfiberfabrik – som åbenbart 
ikke var egnet til et blive sat i pro-
duktion, men som var fin for os til 

at sejle på åen med. Han gav vist 
200 kr. for den. Den gav os jo mu-

lighed for mange ekspeditioner op 
ad Andst å og Vejen å og ned ad 
Kongeåen til Foldingbro og Ville-

bøl.  Jeg kendte åerne som min 
egen bukselomme.  Også til lystfi-
skeri var båden velegnet. 

• En historie om det 
1000 år gamle ege-
træ fra Andst Bro. 

 
• Vandværkets be-

retning fra 2021. 
 
• Pernille Aalunds 

taknemmeligheds-
bøn. 

 
• Karinas fortælling 

fra ”de varme lan-
de” og Ritas op-
læsning på jysk. 

 
• Ny scoringsrekord 

af pigerne årgang 
2007-2008. 

 
• Festlig fodbold-

fredag i Andst 

 

Kirketeateret opfører 

 
 

HAM MOSES - 
der plager! 

 

Det sker i  
BYFESTTELTET 
Torsdag, kl. 16.00. 

 
Velkommen til alle! 



Så kunne vi undgå de stejle brinker 
og brændenælderne. 
 
Der, hvor Vejen å og Andst å løb 
sammen, var der kort før sammen-
løbet banket 4 gamle egepæle ned i 
brinken.  Jeg kaldte det den gamle 
havn, og der kunne jeg fortøje bå-
den, når jeg fiskede i sammenløbet. 
  
I 1966 skulle hovedvejen så lægges 
om og gå i en blød bue ned gennem 
engene.  Faktisk går den i dag lige 
der, hvor Andst å gik oprindeligt, 
og derfor blev det gamle å-løb gra-
vet bort, og pælene fra min gamle 
havn smidt til side.   
Da jeg imidlertid på St. Andst Cen-
tralskole havde en fortrinlig sløjd-
lærer – J. W. Rasmussen – som 
havde fortalt om moseeg og også 
vist os nogle meget fine brocher og 
andre ting, han havde lavet af det, 
tog jeg derfor en traktor og kørte 
ned og hentede pælene og lagde 
dem til tørre på loftet over værkste-
det. 
Her lå de så i 55 år, indtil jeg under 
en oprydning sidste år fandt dem 
frem igen. 
 
Jeg har jo gennem årene af mine 
børn og senere børnebørn fået man-
ge bordskånere og skærebrædder, 
som de har lavet i sløjd på skolen, 
så jeg tænkte, at nu var det tid at 
gøre gengæld.   
Jeg kunne nok lave nogle fine 

 knivskafter eller proptrækker-
håndtag af det gamle træ. 
 
Da jeg så stod som Abraham 
med Isak ved alteret og skulle til 
at skære træet op, kom jeg til at 
tænke på, om arkæologerne nede 
på museet måske var interessere-
de i at se træet, inden jeg skar det 
op, og de kom da også straks, da 
jeg henvendte mig.   
De bad mig udpege på et måle-
bordsblad fra 1966 præcist, hvor 
pælene havde stået, og efterføl-
gende lagde de så et gammelt 
kort fra ca. år 1500 ned over – og 
der var, med datidens usikkerhed 
- en bro i nærheden. 
Så blev jeg jo pludselig meget 
interesseret.  Jeg har i mine gem-
mer et gammelt avisudklip fra 
Kolding Folkeblad 12. nov. 
1957, hvor en lærer, Vald. An-
dersen fra Bække, fortæller om 
en retssag ved landstinget i Vi-
borg i 1620, hvor Casper Mark-
danner allerede 1607 havde rejst 
en sag mod lensmanden på 
Hundsbæk, fordi han ville have 
læborgbønderne til at bidrage til 
vedligeholdet af broen ved 
Andstbro, der var vital for færds-
len mellem Kolding og Ribe.   
Broen var totalt ødelagt efter 
svenskekrigene.  
Han mente ikke, at denne byrde 
alene skulle hvile på andstbøn-

dernes skuldre.   
Markdanner tabte dog retssagen, 
fordi, som der står i domsud-
skriftet, ”de fleste af de fremfør-
te vidner var enten i familie med 
eller betalt af lensmanden på 
Hundsbæk.  
Det kan næsten kun være den 
omtalte bro, der her var blevet 
stedfæstet.   
Den har altså ligget ca. 60 – 70 
meter øst for den nuværende ho-
vedvejsbro, og i udskriftet fra 
Viborg er den beskrevet som 
værende 61 alen lang. 
 
Museet på Sønderskov har nu 
fået lavet en dendrokronologisk 
datering af pælene på Moes-
gaard og – hold nu godt fast:  
den største af pælenes inderste 
årring er dateret til år 1066 og 
fældningstidspunktet anslået til 
ca. år 1255. 
 

Nu mangler jeg så blot at få 

anskaffet et par hvide hand-

sker til brug, når jeg skal i 
gang med mine knivskafter.   

Museet vil ikke arkivere træet 

- de er kun interesseret i tid, 

sted og anvendelse. 

 PÆLE 

       Vejforløb Kolding-
        Ribe ca. år 1500. 



 
Af Michael Henriksen. 
 

Bestyrelsen for Andst Vand-
værks beretning for 2021: 
 
Til generalforsamlingen var der 
stor udskiftning, 3 var på valg, og 
ingen ønskede genvalg. 
 
Der kom 2 nye ind, og det blev 
pålagt bestyrelsen af finde den 
sidste efterfølgende. 
 
Det lykkedes at finde en person, 
som er blevet oplært som kasserer, 
da vores mangeårige kasserer har 
meddelt, at han ikke genopstiller i 
2022. Vi siger tak for det store 
arbejde, Jørgen har lagt i vand-
værkets bestyrelse i mange, man-
ge år. 
Vi var så lige pludselig mange nye 
i bestyrelsen, så vi har brugt me-
get af året til at sætte os ind i tin-
gene, så vi kan gøre det bedst mu-
lige arbejde for vores vand og 
vandforsyning. 
Arbejdsprocedurer, arbejdsopga-
ver og en bestyrelses vigtigste op-
gaver var nogle af de ting, vi skul-
le have på plads som noget af det 
første, sammen med en god og 
udviklende dialog. 
 
Vi har været meget obs. på vand-
kvalitet for at vide, hvordan vi sik-
rer det bedste vand til alle. 
Det indebar bl.a., at vi satte os ind 
i, hvad BNBO (boringsnære be-
skyttelsesområder) er for noget. 
Det skal vi have gjort helt færdigt 
i 2022.  
It-sikkerhed var også noget, vi 
havde oppe at vende flere gange, 
da nogle vandværker i landet har 
oplevet hacker-forsøg og senest 
pga. krigen i Ukraine. 
 
Mange af de ting skal vi forsat 
arbejde med i 2022.  

 
Vi var i år på en lærerig messe, 
særlig lærerig for os, som ikke 
kendte så meget til et vandværk. 
 
Senere på året var vi på vand-
værksbesøg i Øster Lindet. De har 
lige fået bygget et nyt vandværk 
til 5 mio., som de var ude at låne-
finansiere, og der havde vi jo valgt 
at afskrive det gamle, så der var 
penge til at lave et nyt uden lånefi-
nansiering.  
Det var et besøg, som bekræftede 
os i, at vi har fået lavet os et godt 
vandværk. 
 
Vandrådets møder har vi også del-
taget i. De omhandlede det før 
nævnte BNBO. 
Samarbejdet med Vejen forsyning 
omkring fakturering og lignende 
har været en udfordring i år, da de 
har skiftet it-system, og det funge-
rer ikke helt, som vi vil have det.  
I 2022 skal vi prøve, om vi kan få 
et samarbejde op at køre, som vi 
kan være tilfredse med. 
 
Vi har i år haft boring 3 oppe for 
at udskifte en defekt kontraventil. 
Det gjorde, at vi måtte fjerne en 
del af højen i indkørslen og be-
plantningen på denne del, for at 
lastbilen kunne komme ind på 
græsplænen ved boring 3.  
Beplantningen vil blive genetable-
ret i 2022. 
 

Årsrapporten og det fulde refe-
rat fra generalforsamlingen er 

offentliggjort på hjemmesiden: 
www.andst-vandvaerk.dk. 

Pernille Aalund 
forfatter, tv-vært, foredrags-
holder fortæller til Kristeligt 
Dagblad, at hun vågner hver 
morgen med en indre smerte. 
I dag har hun indrettet sig 
med tid til åndelig fordybelse, 
og i bønnen kan hun nulstille 
sig selv. 
 

Hendes taknemmeligheds bøn 
lyder sådan: 

 

Tak for alt, hvad der er givet. 

Tak for ordet. 

Tak for livet. 
Tak til dem, der bragte mig 

ind til verden - mod et ”jeg”. 
 

Tak for æt, mit folk, min frænde 

- alle dem jeg snart skal kende. 
Dem, jeg elsker dybt af hjerte. 

Dem, der efterlod mig smerte. 
Uden dem, jeg ville være 

som eleven uden lærer. 

 
Tak for altid at forstå 

- alt det smukke i det små. 
 

For naturens flod af saft. 

For bestandighed og kraft. 
For med vished at ku’ sige: 

Dette liv er uden lige. 
AMEN 

Beretningen er forsinket 
pga. fejl fra avisens side. 
 
Vi beklager. 



 

 
Turen gik også til Maldiverne, et lille 
ørige på ca. 1200 koraløer. 
 
Der blev vist billeder og video fra 

turen. 
 
Det var en 
rigtig god og 
spændende 
fortælling 
om turen, vi 
følte næsten 
vi  var med. 
 
Stor tak til 
Karina fordi 
hun ville de-
le sin private 
ferie og op-
levelser med 
os. 

 

 
Så var Solhøj vært med kaffe og 
varme hveder, det var rigtig læk-
kert. 

 

 
Af Else Dalsgaard Petersen. 

 

Karina skulle underholde, 
og vi var spændte på, hvad 
hun havde fundet på. 
 
Det blev en fortælling om hendes 
rejse til Sri Lanka og Maldiverne. 
 

Sri Lanka er godt 1/2 gange større 
end Danmark, men til gengæld bor 
der ca. 22 millioner mennesker. 
 
Religionen er Budhisme og Hin-
duisme. 
 
Befolkningen er meget gæstfrie og 
Karina fortalte, at de var meget 
glade for at se turister igen.  
 
Landet har jo været lukket ned  i 
ca. 2 år p. g. a. corona. 
 
 



Til sidste blev Rita opfordret til at 
læse et digt af Anton Berntsen’s Ud-
valgte Jydske Digte.  

 

Det var rigtig jysk og Rita 
klarede det så flot.  
Tak for det Rita. 
 
Igen en rigtig spændende, hyggelig 
og god eftermiddag. 
 

 
Anton Berntsen har også skrevet: 

 

Mi nååbo, Pe Sme. 

 

1. Mi nååbo, Pe Sme, æ en ondele jen, 
de sæjer a, sjel om han å æ mi ven; 

vil en tåål for en sag å så småt leste ve, 
så spøer han så tvæære: ”Hwa nøtt er et te?” 

 

2. Å syssel mæ blomster wa åldti mi glee, 

vi håer i wo haww nowwe dejlige bee, 
men komme mi nååbo å sie mæ dæve, 

så spøer han så håånle:”Hwa nøtt er et te?” 
 

5. A tøgges ett, verden wa te å hold ud, 

hwes ett åld de kjøn wa wos giwwen a Gud; 
men tænk, om wo juer håd wan skavt a Pe sme, 

så trow’r a, de kjønn håd ves ålde wan te! 
 

 

(Se vers 3 og 4 i Højskolesangbogen). 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Fodboldpigerne fra årgang 
2007/2008 har forbedret de-
res scoringsrekord i 8-

mands fodbold, så den nu 
lyder på seksten mål mod 
nul, tre mål bedre end den 
gamle rekord.  

Det skete i udekampen mod Gør-
ding/Lourup, som ikke kunne stil-

le ret meget op over for det vels-
pillende Andst/Skodborg-hold.  

Hjemmeholdet er helt nystartet i 
marts måned, men klarede sig be-

tydeligt bedre i den første kamp 
mod os, hvor resultatet kun blev 5
-0.  

Med så stort et nederlag måtte 

hjemmeholdet sætte alle tre ud-
skiftningsspillere ind, og man 
kunne frygte en gang klumpspil 

med så mange forsvarsspillere på 
en 8-mands bane.  

Heldigvis var spillerne gode til at 
få angrebsspillet bredt ud over flø-
jene, og så gik det slag i slag.  

 

 

Cilja scorede efter godt et minut, 
og hun sendte yderligere fem 

bolde i mål, mens de øvrige blev 
pænt fordelt mellem Katrine, LK, 
Thomsen og Line.  

Vestergaard og Lærke tog en 

halvleg hver i målet, mens Lin-
nea, Storm og Kayal havde en 
rolig dag i forsvaret.  

De to sidstnævnte prøvede også 

at være angrebsspillere, men 
trods et par gode tilbud fik de 
ikke scoret.  

Nu bliver det spændende  onsdag 
d. 25. maj i Skodborg, hvor Føv-

ling kommer på besøg.  

Begge hold har lige mange po-
ints, AUI/Skodborg har den bed-
ste målscore, men er dårligst ind-

byrdes. 
 

 

LK (15) forsøger et lang-
skud, mens Katrine, Storm 
og Thomsen ser til.  



Af Kurt B. Frederiksen. 

Der er fortsat grøde 

i fodboldafdelingen 
i AUI, og de yngste 
drenge og piger fra 

børnehaveklassen 
og yngre hygger sig 
hver fredag efter-

middag på Andst 
Stadion med en 
masse boldlege og 
andre spændende 

ting.  

På billedet er spille-
re godt i gang med 
træningen. 

De yngste spillere 
har ikke prøvet en 
rigtig kamp endnu, 

men det kommer.  

Til gengæld har 
drengene fra både 

1. og 2. klasse væ-
ret til deres tredje 
stævne her i foråret.  

U 8-drengene sluttede af med en 
smuttur til Askov, hvor vi startede 
med at vinde hele 6-2 over Brø-

rup, hvorefter næste modstander 
var nogle fysisk meget store spil-
lere fra Gørding/Lourup, som efter 

en jævnbyrdig kamp vandt 4-3.  

Dermed prøvede det yngste turne-
ringshold i AUI at vinde tre og at 

tabe tre kampe i de tre stævner, 
som byder på to kampe pr gang.  

Spillemæssigt går det den rigtige 

vej, og det mest glæ-
delige er næsten, at 
hele holdet, bortset 
fra målmanden og en 

enkelt markspiller, 
kom på scoringstav-
len. 

Det er flot.  

Vi forventer at hol-

det bliver i den sam-
me række, når vi ta-
ger hul på de tre sid- 

 

ste stævner.  

U 9-drengene var  på en lidt læn-
gere udebanetur, idet Rødding 

dannede rammen om deres kampe, 
hvor vi mødte hjemmeholdet og 
Askov/Læborg.  

Begge gav nederlag på 1-4. 

Nu bliver det så spændende 
at se, om vi bliver i B-
rækken, eller om vi skal et 

smut i C-rækken.  

Jeg vil gerne sige  

TAK til alle,  
der har sendt penge, gaver, 

hilsner og tanker på  
min store konfirmationsdag, 

den 13. maj.  
Jeg havde en dejlig og  

minderig dag med  
min familie og venner. 

 

De varmeste tanker  
Gregers Lykke Christensen 



  

 

 

 
 

 

  

 

TYGGEGUMMI-
KONGEN BOBBEL 

 

Tyggegummikongen Bobbel 

sidder i en gummipoppel 

synger tyggegummisange 

for en tyggegummislange. 

 

I hans slot af tyggegummi 

med de mange flotte rum i, 

sidder tyggegummikonen 

midt på tyggegummitronen. 

 

Alle folk fra kvist til kælder 

spiser gummifrikadeller, 

drikker tyggegummivander 

af de store gummikander. 

 

De har tyggegummitunger. 

De får tyggegummiunger, 

går med tyggegummihatte 

og har tyggegummikatte. 

 

De har tyggegummistuer 

fyldt med tyggegummifluer. 

De har tyggegumminæser, 

der kan vippe når det blæser! 

 

Halfdan Rasmussen. 

Ordsprog skal altid sælges parvis, for det enkelte giver altid 
kun den halve sandhed. 

William Matthews. 
Man kan lære umådelig meget af de gamle ordsprog, men man 
gør det ikke. 

Robert Storm Petersen. 

 

 

ORDSPROG 
 

Skabe ordsprog (engelsk: wi-
se men make proverbs, and 
fools repeat them/ kloge men-
nesker skaber ordsprog, og 
fæhoveder gentager dem). 
 
Ordene stammer fra fortalen 
til S. Palmers ”Moral Essays 
on Proverbs, 1710. 
Sætningen er yndet brugt og 
varieret. 

 

Bevingede ord  
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23/5 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

25/5 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

26/5 - 2022 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

26/5 - 2022 kl. 10.00 
Gudstjeneste - Kristi 
Himmelfart 
 

26/5 - 29/5 - 2022 
BYFEST I ANDST 
 
26/5 - 2022 kl. 16.00 
Kirketeateret i teltet 
Ham Moses, der plager 
 
29/5 - 2022 kl. 10.00 
Gudstjeneste - 6. s.e. på-
ske 
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