Af Viggo Kaspersen.

Endnu en gang har Andst
sogn lavet en byfest, der
viser et sammenhold i byen, som man kun kan glæde sig over.
Et flot byfestblad, som afslørede
et alsidigt program med nye tiltag og stor variation, men også
med de gammelkendte og helt
nødvendige programpunkter.

I tiden op til dagen kunne man på
facebook følge udvalgets opfordringer til at træde til på de forskellige opgaver, og hver gang
viste det sig, at der var opbakning
til det, og vagterne blev besat.
På de næste 4 sider er vi gået under vandet og bringer spredte
glimt fra dagenes programmer.
Det er ting, der er dukket op forskellige steder, men fat snorklen
og dyk ned.

VOX 11 kommer i Andst Kirke PÅ ONSDAG kl. 19.30.
Kan du li’ STOR MUSIK, så må du ikke snyde dig selv
for denne aften i kirken.
Det er korsang, når den er bedst!
DER ER GRATIS ADGANG.

Kom med til byfest og
oplev eller genoplev
dagene i maj på Andst
Stadion.
Det er ikke muligt i
avisen at komme omkring alle de ting, der
var på programmet,
men et spredt udpluk
af de ting, der er dukket op rundt omkring.
Der blev dog også
plads til U 15-pigernes
”FORUNDERLIGE
SPILLEHUMØR”,
som også medførte et
tredje hattrick for Cilja. Fin præstation.

Hav et ….

GODT KIG!
En helt særlig indsats
skal lige nævnes her.
For 25. gang har familien Østergaard
gratis leveret ost,
mælk og smør til
morgenkaffen lørdag.

TAK FOR DET!

Torsdag eftermiddag startede med en
medrivende fortælling om Moses’ og
ísraellitternes trængsler i Egypten og
sluttede med vandringen gennem Det
Røde Hav.
Det efterfølgende løb viste, at de fakta,
der var blevet præsenteret, havde
smittet godt af på børnene.

Teltet var smukt pyntet op af børnene
fra ABC med fisk og andet, der var relevant for emnet, og bordene var fint
dækket med duge, der havde den helt
rigtige farve.

Og der blev
budt velkommen, og under
hele byfesten
blev der talt,
fortalt, kvikket
op med sjove
bemærkninger,
og i det hele taget blev vi på
god vis ledt
igennem dagenes program.

Der skulle kåres en vinder, og 3 af byens skarpeste kvinder havde fået opgaven.
Det blev spejderne, som for alvor var gået under vandet med deres flotte gopler.

Årets ”Blæksprutte”
skulle findes, og selv om
der var mange bud, pegede pilen ret hurtigt på
Simon Toft Jensen, som
på rigtig mange områder
gør sig stærkt gældende i
byens liv.
STORT TIL LYKKE
fra avisen.
Kære byfestudvalg
fra Susanne P.
TAK for en flot byfest efter coronapause. Dejligt at mødes igen på tværs i byen.
I har brugt mange frivillige timer for sammen med endnu flere frivillige at skabe en
fest i Andst. Sådan.
Vejret har været meget skiftende.
Men planlægning af vejret til optoget var virkelig skønt.
Særligt efter vi oplevede, hvor koldt det var fredag aften
Alle os fra byfestudvalget vil gerne sige en kæmpe TAK
TAK for den kæmpe store opbakning til hele byfesten
TAK for stor deltagelse i alle planlagte aktiviteter
TAK for alle de mange frivillige timer, som I har lagt i vores boder
TAK til alle jer, der har knoklet med både opsætning, rengøring og nedtagning på byfest
pladsen. Det er en uvurderlig hjælp.
TAK til alle vores sponsorer, som har gjort denne byfest mulig
OBS: Sidder du inde med ris eller ros, som du ønsker at dele med os, så send det direkte til én af os. Nu vil vi lade batterierne op inden vi til oktober starter med at forberede næste års byfest..
Over and out
Anita Johansen Annika Hofmann Schelde Jakob Johansen
Jan Thyregod Jensen Kirsten Schelde Eskildsen Tage Svendsen

Eftermiddagen bød
også på
trylleri, og
her kunne
Henning
Nielsen byde på en
hel del sjov
og kunster.

Af Kurt B. Frederiksen.

U 15-pigerne fra Andst/
Skodborg viste forunderligt spillehumør i Brørup i
forårsturneringens sidste 8
-mandskamp på udebane.
Lige fra første fløjt var de
"grønne" toneangivende,
men trods mange gode angreb holdt et godt kæmpende
Brørup-forsvar stand, indtil
Cilja blev skiftet ind midt i
halvlegen og scorede to hurtige mål.
Lige fra den bagerste kæde
med Silje, Louise, Sofie T og
Kayal over midtbanen med
Celine, Mia Maja, Cilja og
Line til frontløberen Malou
lod spillerne bolden gøre arbejdet, og det var en fornøjelse at se, hvor godt sammenspillet fungerede.
De to U 15-hold i AUI/SIF
stiller op efter rotationsprin-

cippet, så man skiftes til at
være med på 11-mands- og 8
-mandsholdet i to kampe ad
gangen.
Det betyder så også, at spillerne får prøvet forskellige
positioner af på banen, og
det er jo også udviklende.
Brørup kom mere med i de
sidste 30 minutter, og de fik
sig også spillet frem til nogle
skudchancer, som Kjelde i
målet tog sig kærligt af.
Midt i halvlegen sendte Brørupmålmanden et målspark
lige ud til Cilja, der takkede
med endnu et mål til slutresultatet 3-0 og dermed et hat
trick for tredje gang i år.
8-mands holdet mangler nu
to hjemmekampe mod Gørding og Føvling inden kampene om Regionsmesterskabet afvikles i uge 25.

Bevingede
ord
.
Da kejser Wilhelm 2. i Kiel i
1897 tog afsked
med sin bror,
prins Heinrich,
der rejste til
Østen for at
kræve straf for
et begået mord
på en tysk missionær, sagde han
i en tale bl. a.:

”Skulle nogen
forsøge at
krænke vor gode ret, så slå til
med pansret
næve.”

Solen går i silkekjole
og er meget, meget fin.
Når hun danser over himlen
spiller blæsten violin.
Månen går til aftenselskab
og har blanke laksko på,
kommer fuld hjem midt om natten
med sin høje hat på skrå.

Halfdan Rasmussen.

SOLEN GÅR I SILKEKJOLE.

Hvis vand er godt for det menneskelige legeme, hvorfor går vi så med gummistøvler,
regnfrakker og paraplyer for at undgå det.
W. C. Fields.
Man bør drikke meget vand, siges det. Dog vel fortrinsvis, når man er tørstig.
Mikal Rode.

Så har vores flittige Borgerforening
”været på stikkerne” igen og fornyet pælene, der viser vejen rundt på turene i anlægget og Andst.
6/6 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
8/6 - 2022 kl. 14.00
Krolf på Solhøj
8/6 - 2022 kl. 19.30
Koncert i Andst kirke
med VOX 11
9/6 - 2022 kl. 09.30
Krolf på Solhøj
9/6 - 2022 kl. 14.00
Foredrag på Solhøj ved
provst Peter Viuff: ”Hjem
til gården” med Peter
præst
12/6 - 2022 kl. 10.30
Gudstjeneste - Trinitatis
søndag
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