
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 
 
Kort efter andet lokalrådsmøde 
deltog Morten Klyhn og under-
tegnede i et dialogmøde med re-
præsentanter fra byrådet og Ve-
jen Kommune. Lokalrådet havde 
forskellige emner med, som blev 
forelagt og meget kort drøftet. 
Den egentlige ”dialog” kommer 
senere – når byrådet skal forhol-
de sig til de input, vi kom med. 
Vi kan forvente at få et (hand-
lings)referat tilbage – senere på 
året. 
Efter en kort præsentation af det  

 
nye lokalråd tog vi fat på dagens 
orden – som både indeholdt lidt 
nyt og også opfordring til et par 
genovervejelser. Et nyt lokalråd 
og Corona har brudt det vanlige 
flow i forhold til samarbejde, dia-
log og fokus på udvikling, men nu 
er vi i gang igen. 
I lokalrådet arbejder vi bl.a. for at 
gøre Andst til et trygt sted at være 
og for at få byen til at hænge bed-
re sammen. Derfor var nogle af 
vores fokuspunkter stier og belys-
ning. Vi ønsker flere etablerede 
stier – frem for trampestier. 

 

(Fortsætter s. 2). 

I denne avis kan du se 
 

Nyt om Lokalrådets arbejde.  
 

Det nye Lokalråd. 
 

Ny graver i Andst. 
 

Nyt fra købmandsgruppen. 
 

Nogle pæne hjørnefliser. 
 

Takkeannonce. 
 

Den nye pylon. 
 

Solhøj på udflugt. 
 

Juniorspejdere på kanotur. 
 

Fodbold. 
 

Sct. Hans. 
 

Servicemeddelelser fra Andst 
Avisen. 
 

God læsning. 

Nyt fra Lokalrådet 

 

 
 
 
 
 
 

GUDSTJENESTER: 
 

Søndag, d. 3. juli kl. 10.30 
3. søndag efter trinitatis. 
 

Søndag, d. 10. juli kl. 10.30 
4. søndag efter trinitatis. 
 

Søndag, d. 17. juli kl. 09.00 
5. søndag efter trinitatis. 
 

Søndag, d. 24. juli kl. 10.30 
6. søndag efter trinitatis. 
 

Søndag, d. 31. juli kl. 09.00 
7. søndag efter trinitatis. 
 

Søndag, d. 7. aug. kl. 10.30 
8. søndag efter trinitatis. 
 

Søndag, d. 14. aug. kl. 09.00 
9. søndag efter trinitatis. 
 
Det glæder os, at vi nu kan præsen-
tere den nye graver og kirketjener 
ved Andst Kirke.   
Kim Jensen kommer fra Bram-

ming, hvor han bor sammen med 
Rosa. Han har en god all-round 
håndværksmæssig erfaring og er 
uddannet anlægsgartner. De sidste 
mange år har Kim arbejdet som 
selvstændig anlægsgartner, og der-
igennem har han også haft opgaver 
for flere kirkegårde.   
Vi glæder os til samarbejdet og hå-
ber, I tager godt imod ham. 

 

KIRKELIG VEJVISER: 
PRÆST: 
Helle E. Torp, 75 58 80 30 
Kirkekontor, Markdannersvej 17. 

 

Hertil rettes henvendelser angående per-
sonregistrering; fødsel, vielse, dødsfald 
og navneændring, eller hvis man af an-
den 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:  
Kim Jensen 75 58 86 34 
Kirkegårdskontor, Vestergyden 16 
Hertil rettes henvendelser angående kir-
kegården. 
Kontoret har åbent: 
Tirsdag - fredag: 9.45 - 10.15 
 

ORGANIST:  
Karin Johansson, 28 81 13 15 
 

KIRKESANGER:  
Marita Bjorholm, 42 22 06 31 
 
MENIGHEDSRÅDETS FORMAND:  
Bent Jørgensen, 22 44 59 33 
 



Vi ønskede også lys på stien ved 
klubhuset og lys ved indkørslen til 
Andst. Samtidig ser vi også gerne, 
at den nye flotte bypylon bliver 
oplyst – så den bedre kan ses når 
man entrerer Andst. 
 
Boligområdet Sølykke og Eng-
gårdsvej har en trampesti, som for-
binder dem – og fra Enggårdsvej er 
der små stier ned til Gejsingvej. På 
Gejsingvej er der ikke fortov – 
hvilket ikke skaber en tryg skolevej 
for børnene i disse områder. Både 
hallen og børnecenteret er dagligt 
besøgt – og et fortov i den ene side 
af Gejsingvej vil øge sikkerheden 
for byens borgere. Dette italesatte 
vi på mødet. 
 

Vi kom også med et ønske om at 
kunne køre på motorvejen fra 
Egholtvej via samkørsels-plads 
Lunderskov. Andst vil blive mere 
attraktiv med kortere afstand til 
motorvejen. 
 
Fælles Foreningshus, som for et 
par år siden blev indskrevet i kom-
munens fremtidige budget, er ble-
vet skubbet – frem til år 2024-
2026. Vi udtrykte stor bekymring 
for denne prioritering, idet vi efter-
hånden har været i gang i flere år 
med dette projekt og gang på gang 
oplever, at kommunen selv stikker 
en kæp i hjulet for den videre ud-
vikling.  
Et retorisk spørgsmål, som vi stille-
de til de fremmødte deltagere til 
dialogmødet, var, hvad det er kom-
munen ønsker? Velvidende, at Ve-
jen Kommune er en landsbykom-
mune - ønsker kommunen så  en 
kommune med centralt fokus, 
vækst og trivsel i Vejen by eller en 
kommune med decentralt fokus, 
vækst og trivsel i landsbysamfun-
dene? Vi har forsat vækst i Andst 
og en fuldt belagt hal. – Det sam-
menholdt med mange ildsjæle, som 

 brænder for at sætte skibe i søen, 
er ikke noget, som går godt i 
spænd. Vi mangler i den grad 
plads – og nu med vuggestue og 
en kommende ungdomsklub 
(ja… der er godt nyt for flere al-
dersgrupper i Andst) synes vi i 
Lokalrådet, at synergien er indly-
sende. Vi venter faktisk kun på 
kommunens grønne lys.  
En opfordring til os lød på, at vi 
kunne arbejde med vores eget 
økonomiske bidrag til Fælles 
Foreningshus – og det er vi også 
klar til. Vi mangler blot et kon-
kret projekt at tale ud fra. Vi kan 
først begynde at søge fonde, når 

vi har et reelt projekt, og vi kan 
også nemmere bede om økono-
misk støtte i lokalområdet, når vi 
har noget helt konkret at arbejde 
ud fra… så Vejen Kommune… 
vi venter på jer! 
 
De sidste minutter brugte vi på at 
takke for det, vi allerede har fået. 
For selvom vi har ønsker til for-
bedringer, er vi også bevidste 
om, at vi er blevet tænkt på.  
Zonen med 60km/t på Kolding-
vej er blevet forlænget – og det 
er positivt. Samtidig er der ind-
ført 60 km/t på Gejsingvej fra 
Enggårdsvej og hen til byskiltet. 
Vi ønskede egentlig at byzone-
skiltet blev flyttet hen på den an-
den side af Enggårdvej, men det 
var ikke muligt, fordi området 
ikke er byzone. Derfor blev en 
60km/t zone et fint kompromis. 
Den fine bypylon, som jeg har 

knyttet lidt ord til andetsteds i 
avisen, takkede vi også for. Vi 
synes den med sit flotte design 
er en fin velkomst til Andst. 
Samtidig sagde vi tak for de 16 
vuggestuepladser og det nylige 
tilsagn om muligheden for etab-
lering af ungdomsklub i Andst. 
Dette projekt kommer der mere 
om senere på året. 
Alt i alt blev de 30 minutter ud-
nyttet til sidste sekund. Jeg ople-
vede lyttende ører, og Morten og 
jeg lagde os i selen for at itale-
sætte vigtigheden i at fortsætte 
udviklingen i og af Andst. 
 

Det nye lokalråd består af (fra 
venstre): 
Jens Kristian Mygent  
Per Tjørnhøj 
Rikke Ulbrandt Henriksen 
Casper Mathiasen  
Morten Klyhn 
Anja Ager Aaskov  
Morten Grønfeldt  
Tage Svendsen 
Finn Nielsen 
Formand: Rikke Ulbrandt 
Henriksen 
Næstformand: Casper Mathi-
asen 
Kasserer: Jens Kristian My-
gent 
Sekretær: Anja Ager Aaskov 
Øvrige medlemmer: Per 
Tjørnhøj, Morten Klyhn, 
Morten Grønfeldt 
Suppleanter: Tage Svendsen 
og Finn Nielsen 



  

 

 

   

 

I ANDST 

 

PAUSE - ikke stop!! 
 

Grundet fortsat turbu-

lens på byggemarkedet 

med stigende materiale-

priser, er det ikke muligt 

at få et FAST tilbud på 

købmandsbutikken i øje-

blikket. 

 

Den stigende rente samt 

stigende priser på energi 

gør det på nuværende tids-

punkt en udfordring at 

færdiggøre et budget. 

 

Vi vender tilbage, så snart 

priserne har stabiliseret 

sig, så det igen er muligt 

at lægge et holdbart bud-

get. 
 

 

Med venlige sommerhilsner  

fra jeres Købmandsgruppe. 

Hjertelig tak 
for al opmærksomhed 
ved Elinor Sunesens 

begravelse. 
 

Tak til præsterne Helle Torp og 
Henrik Skov-Pedersen 
Tak til bedemand Jesper Lykke 
Tak til Kærdalen for kærlig om-
sorg og pleje. 
 

Gudrun, Jens Ole,  
Poul Victor og Hans Jørgen 

Flisebelagt hjørne - pudsigt projekt. 

Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 

 Det var egentlig et fortov, vi ønskede lagt – et stykke op 
ad Enggårdsvej.  

Men hvad der lige er sket i kommunikationen omkring projektet vi-

des i ikke. I hvert fald fik vi i Andst i stedet - et flisebelagt hjørne… !
Smilene kom frem til dialogmødet med kommunen, da Morten og 
Rikke fra Lokalrådet forelagde projektet og dets udvikling.  

I princippet kan arbejdet blot fortsættes – således, at der kommer for-

tov hele vejen ud af byen på denne side af Gejsingvej – det er nemlig 
et af ønskerne fra Lokalrådet for udviklingen i landsbyen i nærmeste 
fremtid.   



 

 Om by-pylonen 
 
Af Rikke Ulbrandt Henriksen 
 
Alle byområder i Vejen Kom-

mune har fået nye bypyloner, 

og det har vi derfor også. Vi 

har ikke haft indflydelse på ud-

formningen af selve pylonen, 

men har godkendt placeringen 

og den baggrundsgrafik, 

der er synlig, når der ikke 

er plakater på pylonen.  

Kort efter at pylonen var 

på plads, modtog Lokalrå-

det en henvendelse fra 

Teknik og Miljø med flg. 

tekst:  

Kære St. Andst Lokalråd 

Vi er ved at lave publikati-

oner, som vil fortælle om, 

hvad motiverne fortæller 

om byen. Dog har vi ikke 

helt styr på motivernes hi-

storie, som er blevet ud-

valgt. Vi håber derfor, at I 

kan hjælpe med at fortæl-

le, hvorfor I har valgt disse 

motiver. 

 

Som nyt lokalråd kunne vi 

ikke opstøve noget på 

skrift for valget af motiver 

– og derfor forfattede jeg ne-

denstående til den kommende 

publikation:  

 

Andst Kirke: 

I Andst er vi meget stolte af vo-

res kirke. Det er noget af det 

første, du møder, når du kom-

mer til byen - næst efter det 

flotte billede i by-pylonen. 

Det særlige løgspir gør kirken 

til noget specielt og er også 

af historisk betydning - idet 

Frederik den 2. var årsag til, at 

tårnet blev bygget. 

 

Hjertet: 

Hjertet symboliserer sammen 

med de mennesker, der er af-

billedet, det varme fælles-

skab, du oplever i byen. Der er 

mange forskellige fællesska-

ber, som man kan være en del 

af - både blandt børn, voksne 

og ældre - og så er der fælles-

skaber, som samler alle alders-

grupper i byen; byfest, Sankt 

Hans og diverse markeder. 

 

Fugleliv og Planteliv hænger 

sammen. I Andst bor vi i og 

omgivet af naturen. Vi har et 

rigt fugle- og planteliv, som vi 

nyder og værner om. Lyngbak-

kerne har et udkigspunkt ud 

over Gamst Søenge, som ud-

over at været et fantastisk styk-

ke natur - også er et historisk 

naturområde - som er formet af 

to istider.  

En gåtur via Sporet i Gamst 

giver dig en oplevelse af ro, 

højt til loftet og at være i 

et med naturen og den særlige 

historie, som knytter sig til ste-

det her. 

Kultur- og byliv: 

I Andst er vi alle sam-

men naboer med hinanden. Vi 

griner, græder og hygger sam-

men, udvikler sammen 

og er sammen.  

Der er mange ildsjæle, nogle 

mere synlige end andre, som i 

hverdagen gør noget ekstra for, 

at folk i byen har det godt og 

kan deltage i fællesska-

ber, hvis de har lyst.  

 

Et arrangement eller nyt 

fællesskab ser dagens 

lys - ofte pga. lokale initi-

ativer, men bliver kun til 

en succes, fordi folk, na-

boerne, bakker op.  

Børnecentret og det akti-

ve foreningsliv sætter 

jævnligt kultur på dagsor-

denen for de yngste ind-

byggere i Andst.  

 

Ligeledes har foreninger-

ne et rigt udvalg og tilbud 

om aktiviteter og kulturtil-

bud til alle aldersgrupper.  

Efterskolens elever er 

dag-ligt en del af bybille-

det, og Andst bliver flere 

gange om året pyntet op 

med flagalle, når der sker noget 

særligt.  

 

Andst er ikke kun særlig, når 

der er højtider eller målrettede 

arrangementer. Andst er også 

hverdagens trummerum - med 

solskin og regn - tøjvask, pend-

ling og fritidsaktiviteter.  

 

I hverdagens hamsterhjul er det 

godt at bo i Andst - for her er 

hjulet velsmurt og med mulig-

hed for at nyde både det store 

fællesskab, tosomheden og ale-

netid i en natur- og kulturrig og 

historisk forankret landsby. 
 



  

 

 

 
    

 

 

 

 

Det var en dejlig eftermiddag 
med masser af skønne indtryk og 
behagelig samvær. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På hjemturen kørte 
vi en lille udflugt 
gennem Vrande-
rup, Hvilested, 
Ejstrup og Rolles 
Møllevej, hvor vi 
havde udsigt til 
Lunderskovs svar 
på Tyrol, forbi 
Rolles Mølle og 
videre til Drabæks 
Mølle i Lunder-
skov, der er under 
renovering og næ-
sten færdig. 
 
 

 Udflugt fra 
Solhøj 
 
Af Else Dalsgaard Petersen. 
 
Torsdag d. 16. juni var vi på be-
søg i Geografisk Have, Kolding. 
Vi kørte derud i private biler, og 
Inge Marie kørte med mad og 
kaffe. 
Vi i brugerrådet havde smurt læk-
re sandwich, og Helen sørgede for 
kage til kaffen. 
 
Vi nød frokosten i en af hytterne, 
og snakken gik lystigt og solen 
skinnede. 
Det var så hyggeligt.  
 
Vi gik ture i den skønne have, så 
minibyen og dyrene. 
 
Tak til Åge for den fine service - 
Solveig blev kørt rundt i kørestol 
af en habil chauffør. 



  

 

 

 
  

Af Kim Esbye Blomberg. 

 

Andst KFUM´s junior-
spejdere var i weeken-
den på kanotur med 
overnatning. 
 

Lørdag kl. 12 gik turen 
fra Andst å til Friheds-
broen med en enkelt 
tiltrængt pause under-
vejs. 
 

Efter ankomst til Fri-
hedsbroen stod den på 
opredning i shelter, af-
tensmad lavet over bå-
let og aftenunderhold-
ning arrangeret af junior 
spejderne. 
Til aftenhyggen blev der 
selvfølgelig ristet skum-
fiduser over bålet.  



Søndag morgen stod den på oprydning og pakning af 
grej, inden juniorerne hoppede i kanoerne igen.   
 

Fra Frihedsbroen sejlede spejderne til Foldingbro, hvor 
der efter rengøring af kanoerne blev nydt en velfortjent 
sodavand. 
 

Turen krævede tålmodighed, vedholdenhed, mod og 
samarbejde. 
 

Det var nogle trætte og mega seje juniorspejdere, der 
blev hentet i Foldingbro af deres forældre! 



  

 

 

 
  

Igen i år havde Andst Borgerforening 

kaldt byen sammen for at fejre Sct. 

Hans. 

Årets taler var Rasmus Sandvej, som 

er en af sognets repræsentanter i by-

rådet. 

Her møder han de andre sognes re-

præsentanter og hører også udtalelser 

om Andst. 
 

”De rykker i Andst”. 

Det kunne godt være overskriften på 

den tale han holdt… 

hvor han priste det liv der er i byen 

på mange fronter -  

• Det gælder foreningslivet, hvor 

der sker en masse på boldbaner, i 

hal og spejderhus; 

• Det gælder alle Borgerforenin-

gens aktiviteter og arrangemen-

ter, bl.a. det årlige Sct. Hansbål 

og plejen af det smukke anlæg; 

• Det gælder den flotte byfest, som 

lige er afholdt med stor tilslut-

ning og det 

traditions-

rige optog 

gennem by-

en; 

• Det gælder, 

når byen 

mangler 

vuggestue-

pladser, så 

laver man 

en demon-

stration 

foran råd-

huset for at 

markere 

byens hold-

ninger. 

Sct. Hans 2022 



  

 

 

 
  

• Holdningerne er, 

at den situation 

ikke er tilfreds-

stillende, og det 

har jo resulteret 

i, at der er 16 

pladser på vej til 

Andst; 

• Og der kunne 

trækkes mange 

flere ting frem. 
 

Og det skyldes først 

og fremmest, at byen 

vrimler med ildsjæle. 

Det er dem, der ska-

ber livet og sætter ting 

i gang. 

 

En tak til Borgerfor-

eningen for dette ar-

rangement. 



  

 

 

 
 sammenspil med Falk og Thom-

sen.  
 
Ret overraskende havde domme-
ren lagt fire minutters ekstra tid 
til, og det udnyttede VAB til et 
mål 50 sekunder før tid, og der-
ved blev det . 3-2 til de "blå".  
 
Dermed fik årgang 2007 fra 
Skodborg og Vestergaard fra 
Andst en fin afslutning på deres 
11-mands fodbold, idet de alle 
skal på efterskole efter sommerfe-
rien, mens Vestergaard skal et år 
til USA.  
 
Andst/Skodborg har tilmeldt ét 
hold i 11-mands fodbold i liga 3 
til efterårssæsonen. 
 
 

Førstepladsen 
sikret med en 
sejr på 2-1. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

DBU Jylland, Region 4 har 
haft en heldig hånd med 
turneringsplanen, idet den 
sidste kamp i U 15-rækken 
i 8-mandsfodbold var et 
topopgør mellem nr. 1 og 2, 
Andst/Skodborg og Føv-
ling/Stenderup.  

På Andst Stadion kom vi foran 3-
1, men efter to meget flotte VAB-
mål, stod der 3-3 ved halvleg.  
 
Et par omrokeringer to brodden af 
VABs topscorer, og midtbanedy-
namoen med Lærke, Celina, 
Thomsen og Mia Maja sørgede 
for en spillemæssig overvægt for 
AUI/SIF-holdet i 2.halvleg, hvor 
det lykkedes at score to gange til 
en sejr på 5-3.  
To mål af Cilja og Falk plus et af 
Katrine sikrede de tre points. 
 
I søndagens returkamp i Askov 
startede hjemmeholdet med en 
kæmpechance, hvor Stine i målet 
fik reddet i sidste øjeblik, men 
ellers var det AUI/SIF-der over-
tog spillet og fortjent kom foran 1
-0. Malou sendte fra fløjen et flot 
indlæg fladt ind foran mål, hvor 
Katrine hamrede bolden i nettet 
med et brag.  
Louise spillede en strålende kamp 
som direkte modspiller over for 
Askovs mest målfarlige spiller, 
og både Line, Cilja, Katrine og 
Storm var tæt på at  score på lang-
skud. Men 1-0 efter de første 35 
minutter.  
 
Søstrene Juhl blev rykket over i 
venstre side, og det gav pote efter 
10 minutters spil, hvor de ping-
pongede sig gennem VAB-
forsvaret, hvorpå Cilja scorede til 
2-0. VAB reducerde til 2-1, hvor-
efter Cilja øgede til 3-1 efter godt 

Hård kost:  
Tre kampe på 
fem dage. 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 15-pigeholdet fra Andst/
Skodborg slutter forårstur-
neringen i liga 3 på en tred-
jeplads efter en lidt hård 
afslutning på forårssæso-
nen med tre kampe på fem 
dage.  
 
Først havde vi besøg af puljevin-
derholdet fra Hjerting, og det blev 
på ny en glimrende kamp mellem 
to gode hold, hvor AUI/SIF-
spillerne for første gang prøvede 
en 3-5-2 opstilling med succes.  
 
Et  par meget heldige mål afgjor-
de kampen til vestjydernes fordel, 
hvor Thomsens fremragende 
landskud mirakuløst blev reddet 
på stregen af keeperen.  
 
Gode præstationer af mange spil-
lere, men især af Kayal, der spil-
lede en fremragende kamp på den 
defensive midtbane.  
Slutresultat 0-3. 
 
Derefter fulgte to med spænding 
imødesete lokalopgør mod Team 
VAB fra Askov.  



  

 

 

 
 Og her viste modstanderholdenes 

trænere, at de forstod begrebet 
fair play, hvorefter vi lånte et par 
spillere af først Hatting/Torsted 

og senere af hjemmeholdet fra 
Juelsminde, og dermed fik alle en 
positiv oplevelse.  

Også et flot træk af de spillere, 
der hjalp til, og vi må sige, at de 

så godt ud i de fine grønne trøjer 
fra SG Seest Gulvteknik.  

Juelsminde stillede f. eks. med 10 
spillere, så de kunne jo let afgive 

et par stykker. Andst og hjælpere 
vandt den ene kamp og tabte den 
anden, mens Skanderup/Hjarup 

som sædvanlig gjorde rent bord 
med sejre i begge kampe.  

Holdet lukkes desværre ned og 
stiller ikke op til efteråret. 

sin vældig store  tilfredshed over 
spillernes gode og fair opførsel på 

begge hold. 
 

Der var 6, der 
var 5, der var 
4, der var 3 
på.........  
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Den gamle børnesang kunne ud-
mærket bruges, da U 12-pigerne 

skulle spille forårssæsonens sidste 
fodboldstævne i Juelsminde, for 
afbuddene væltede ind i en lind 

strøm, så vi endte med at komme 
afsted med tre spillere.  

Hjemmeholdet var toneangivende 
fra første fløjt, men Føvling-

keeperen var "på højde med Run-
detårn", så det var måske ikke så 
smart med skud i hoftehøjde eller 

højere endnu, så stillingen var 0-0 
ved pausen. 
 

AUI/SIF-pigerne skal have ros for 
en fortræffelig indsats på træ-
ningsbanen, og det betød en yder-

ligere overvægt i spil og chancer i 
anden halvleg, men alt blev 
brændt, og pludselig scorede gæ-

sterne som et lyn fra en klar him-
mel uden chance for Kjelde i må-
let.  

Et par omrokeringer satte yderli-
gere fart  på angrebsspillet, og 

midtvestjyderne havde rigeligt 
med at forsvare sig.  

På højrekanten boltrede Katrine, 
Falk, Celina og Lærke sig som de 

berømte fisk i vandet, og da Cilja 
to gange fik holdt bolden ved jor-
den og scorede, vandt Andst/

Skodborg kampen med 2-1, og 
dermed slutter holdet seks point 
foran nr. 2.  

Fin kamp, hvor Storm, Louise og 

Kayal havde en rolig dag i forsva-
ret, og hvor dommeren udtrykte 



  

 

 

 
 keepere var på toppen, og forsva-

ret med Louise, Storm og Kayal 

var påpasselige, så den ordinære 

kamp sluttede 3-3.  
 

Omkampen på 2 x 10 minutter 

sluttede 0-0, og dermed skulle 

holdene i gang med det store lot-

terispil, en straffesparkskonkur-

rence.  
 

Kjelde snuppede det første straf-

fespark, men da et AUI/SIF for-

søg ramte stolpen, var stillingen 4

-4 efter fem forsøg til hvert hold.  
 

Derefter skulle hvert hold sparke 

ét straffespark på skift, og da de 

sidste seks spillere på begge hold 

havde scoret, stod der 10 -10, 

hvorefter vi skulle starte forfra. 
 

Her scorede gæsterne på deres 

første spark, mens AUI/SIF 

brændte, og dermed sluttede en 

aldeles fremragende men også 

spændende og nervepirrende 

kamp med en sejr til de 

midtjyske piger.  
 

Tak til de mange tilskuere, tak 

til klubkammerater, såvel dren-

ge som piger med en meget for-

nem opbakning. 

blev afgjort efter det 24. straffe-

spark.  
 

De "blå" startede kampen med et 

mindre overtag, og midt i halvle-

gen tog Mia Maja chancen langt 

ude fra og sendte bolden i nettet. 

Kanonmål og det blev kort efter 

til 2-0, da Katrine over næsten en 

hel banelængde fandt Cilja, der 

scorede sikkert.  
 

Lærke havde både i første og an-

den halvleg flotte langskud, som 

ramte underkanten af overligge-

ren uden at gå i mål.  
 

BFO-pigerne kom nu mere med i 

spillet og fik reduceret til 2-1. 

Kort efter kastede Kjelde en bold 

over hele BFO-forsvaret, hvor 

Cilja slap fri men sendte bolden i 

sidenettet.  
 

Stik imod spil og chancer udlig-

nede BFO til 2-2, og de bragte sig 

også foran 3-2, før Katrine og 

Falk kombinerede sig igennem i 

højre side, og Falks indlæg sendte 

Cilja i mål med er bragende flot 

hovedstød.  
 

Begge hold satsede vildt på en 

afgørelse, og det brændte på i 

begge ender af banen, men begge 

U 10-pigerne fik også slut-
tet sæsonen af på fornem 
vis ved det sidste stævne i 

Nr.Bjært, hvor Vamdrup 
blev slået med 8-4, mens 
den anden kamp endte 
med en sejr på 2-1 over 
Fredericia fF. Denne gang 

var Signe topscorer med 
fire mål, Laura tre, Merle 
to og Isabel med et enkelt 
mål. 
 

 

Semifinalene-
derlag på 14-
13. 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 

U 15-pigerne fra Andst/

Skodborg havde trukket 

hjemmebane i semifinale-

kampen om Regionsme-

sterskabet, hvor modstan-

deren var Blåhøj/Filskov/

Sdr.Omme.  
Og de mange tilskuere blev vidne 

til en fantastisk kamp, som først 



  

 

 

 
 

 

  

 

SOMMERFUGLEN. 
 

Sommerfuglen er så let 

som en piges åndedræt. 

Når de fine vinger bæver 

ligner den en blomst  

der svæver. 
 

Før jeg sover trygt og tyst’ 

kan jeg mærke i mit bryst 

hjertets gode stilhed svinge 

som en sommerfuglevinge. H
a

lf
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n
 R

a
sm

u
ss
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Håbet er i almindelighed en dårlig leder, men et godt selskab undervejs. 
George Savile Halifax. 

 
 

Håb, planer og illusioner er livets foryngelseselementer. De er morgenrøden, hvis 
glans stadig fortryller. 

Martin Kessel. 

 

PANDORAS ÆSKE. 
I græsk mytologi fortælles der om Pandora, en 
med alle goder begavet kvinde, som Hefaistos 
havde skabt af vand og jord. 
Hun regnes for stammor til Jordens kvinder. 
Da Pandora blev gift, fik hun i medgift af gu-
derne et stort kar med madvarer - senere frem-
stillet som en æske. 
Hun kunne ikke styre sin nysgerrighed, åbnede 
trods forbud låget - hvorpå der af æsken spred-
tes allehånde lidelser ud til plage for menneske-
heden. 
Tilbage på bunden af æsken blev håbet liggen-
de. Derfor har mennesker altid det tilbage, når 
alt andet glipper. 

 

Bevingede  



 

 

 
 

 

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 2323-4817 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 
 

 
 
 
 

 

 
27/6 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

29/6 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

30/6 - 2022 kl. 17.30 
GRILLFEST på Solhøj  
 

3/7 - 2022 kl. 10.30 
Gudstjeneste - 3. s. e. Tri-
nitatis  
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

AVISENS SOM-
MERFERIE  

 

falder normalt i 
ugerne 28-29-30-31-
32, men bliver i år 

rykket en uge frem, 
så det bliver ugerne  

 

27-28-29-30-31. 

ANDST AVISEN 
Servicemeddelelse: 

 

Det er efterhånden blevet en tradition, at 
Andst Avisen husstandsomdeles et par gan-
ge om året. 
 

Næste omdeling bliver  
søndag, d. 14. august. 

 

Deadline for indlevering af materiale 
til avisen er tirsdag, 9/8 kl. 19.00. 


