
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Byen vrimler med bude 

Skoleåret er skudt i gang og 5. kl. 

på ABC har haft en ekstra tjans i 

denne weekend. De har nemlig 

ageret postbud sammen med for-

ældrene og sørget for, at alle hus-

stande i Andst har fået en avis 

leveret i postkassen. Som tak får 

de en skilling til klassekassen - et 

supplement til lejrskolen i 6. kl.  

Tak for indsatsen! 

I avisen kan du læse om: 
 
Event Andst 

Rasmus fra Andst er 

Folketingskandidat 

Sensommermarked 

Status på Den vilde 

have ved kirken 

AUI: 

• Gymnastik 

• Badminton 

• Volley 

• Jump 

• Håndbold 

• Fodbold 

Spejderopstart 

Nyt fra Borgerforeningen 

Nyt fra Lokalrådet 

Nyt liv i ABCs bestyrelse 

Husk at støtte 

Forsamlingshuset 

Næstsidste side  

Annoncører 

KONFIRMANDTILMELDING 

en ide, om 

kirken tog imod brugt konfirmationstøj, så vi kan tilbyde kon-

firmander at stille tøj til rådighed for dem.  

 

Dels er det dyrt at købe festtøj, og dels er der fornuft i at gen-

bruge tøj, som kun er meget lidt brugt.  

 

Vi er ikke helt nået i mål med et godt koncept, og vi søger ideer 

og hjælp til at sætte en god løsning i værk.  

Har nogen ideer eller inspiration, er vi meget interesserede.  



 



Vejen kommune får sin første 

lokale folketingskandidat for det 

Konservative Folkeparti i mere 

end 30år 

Af Maria Moesgaard 

Den nye kandidat, Rasmus Sand-

vej, bor ved de smukke Lyngbak-

ker lige her i Andst.  

Han er pt. byrådsmedlem i Vejen 

kommune og er lokalpolitisk 

meget engageret i udvikling af 

landdistrikterne.  

Rasmus udtaler: “Jeg er meget 

beæret over at være blevet spurgt 

om jeg vil stille op for det Konser-

vative Folkeparti som folketings-

kandidat i Sydjyllands storkreds. 

En opgave jeg stolt tager på mig. 

Men for mig er det vigtigt at få 

sagt, at jeg stadig vil slå mine 

folder lokalt”.  

 

Dermed fastholder Rasmus sin 

plads i byrådet såfremt han bliver 

valgt ind i folketinget.  

Noget af det han er særligt opta-

get af, er udvikling af landdistrik-

terne i forhold til at bibeholde og 

udbygge lokale skole- og institu-

tionstilbud og sørge for mindre 

bureaukrati når der opstartes og 

drives foreninger.  

Han siger videre: “Herude i Andst 

er vi lykkedes med at fastholde 

og udvikle skole- og institutions-

pladser lokalt og vi har et meget 

rigt foreningsliv. Derfor er det 

også med stor inspiration fra min 

hjemby, at jeg bærer min mærke-

sag omkring landdistrikterne 

videre”.  

Det er hørt på gangene på Vejen 

rådhus, at i Andst rykker vi. Og 

det gør vi. Og nu kan vi også 

rykke i folketinget.  

Hvis I har lyst til at høre mere 

eller bare følge med på rejsen 

kan Rasmus findes på facebook-

siden: Rasmus Sandvej – Det 

Konservative Folkeparti.  

For øvrig information kan Maria 

Moesgaard kontaktes på 

moes2210@hotmail.com.  

SENSOMMERMARKED 

Det bliver 
mæÆægtig 
SkæÆæægt 

Kom og vær med til at skabe en hyggelig stemning…  
Ta’ din nabo med :-) 

Lørdag den 24. september fra 11-15 
Vi ses  - på området ved forsamlingshuset og P-pladsen overfor 

Baggagerumsmarked? 
Yes… det kommer 
igen! 

John Gerdsen: 28198205 eller 
Rikke Ulbrandt Henriksen  40826088 

John Gerdsen: 28198205 eller 
Rikke Ulbrandt Henriksen  40826088 

Skal du have lidt info på plakaten 
om hvad du møder op med? 
Så skriv til Rikke: rikke@hg7.dk 

Rasmus i folketinget? 



Af Tina Fahrendorff (Vild i Vejen) 

I foråret besluttede Menighedsrå-

det i samarbejde med ”Vild i Ve-

jen”, at haven ved siden af kirken 

skulle have lov til at passe sig selv. 

Den skulle være ”vild” til glæde 

for sommerfugle, bier og andre 

levende væsner. Der var et ønske 

om, at der skulle være flere blom-

ster. Derfor blev der sået vilde 

blomster (dvs. vilde danske, hjem-

mehørende blomster). Der blev 

plantet stauder af Hvid okseøje, 

alm. Kællingetand og Blåhat, lige-

ledes vilde arter, og plantet Tørst-

buske til citronsommerfuglens lar-

ver. Desuden fik græsset lov til at 

gro langt.  

 

Stauderne blomstrer fint og til-

trækker både bier og sommerfug-

le. Ikke længe efter at de første 

blomster var kommet frem, så jeg 

flere forskellige sommerfugle og 

humlebier på en tur igennem ha-

ven. Senest har jeg taget et billede 

af en Engrandøje, som hviler sig 

på Hundegræs, hvilket netop er 

værtsplante for dennes larver. Så 

det lange græs i haven betyder 

altså, at netop denne sommerfugl 

måske allerede har lagt sine æg 

her. Og nye sommerfugle vil fly-

ve til næste sommer. Sommerfug-

len overvintrer som puppe i græs-

set, og er altså afhængig af at der 

er fred og ingen græsslåmaskine. 

Da det er en gammel have, er der 

også mange andre interessante 

blomster, som var der i forvejen. 

Den vilde Merian breder sig 

mange steder i haven, og er en 

meget eftertragtet nektarplante 

for mange insekter. En stor flot 

Æselfoder har også fundet vej.  

Det sandede område forrest i ha-

ven vil i nogens øjne ikke frem-

stå så ”pænt”, især når man ser 

det på afstand. Det er domineret 

af Canadisk bakkestjerne, som er 

hjemmehørende i Nord - og Mel-

lemamerika. Det er altså ikke en 

dansk art, og kan med fordel lu-

ges (hives op), da den ellers kan 

dominere en hel del og ikke er 

specielt gavnlig for dyrelivet.  

Der er desværre ikke endnu kom-

met så mange af de udsåede 

blomster, som man ellers kunne 

ønske sig, men frøene kan sag-

tens spire næste år. Langs hæk-

ken har Klinten dog blomstret, 

og vil i den kommende tid sprede 

sine frø til næste generation. Det 

er sådan naturen virker: Blom-

sterne smider deres frø i sensom-

mer/efteråret og spirer det efter-

følgende forår. Nogle frø skal 

helst have frost for at kunne spi-

re, andre behøver det ikke. Det 

kan være grunden til, at der ikke 

er kommet så mange blomster 

denne sommer fra frøblandingen.  

Vejret spiller også ind. Måske 

har der ikke været nok nedbør i 

foråret. Men en tur gennem ha-

ven vil vise, at der alligevel er 

masser af blomster, sommerfugle 

og nye spire på vej. Ting tager 

tid, og sådan er det også i natu-

ren.  

Den vilde have, ved kirken – status 



1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

Blomster i den vilde have ved kirken 

Foto af Tina Fahrendorff. 

 

1   Hvid Okseøje 

2   Kællingetand 

3   Lodden Dueurt 

4   Mælkebøtte 

5   Æselfoder 

6   Merian, Kornblomst, Hvid Okseøje 

   frøstand af Klinte 

7   Valmue 

8   Kornblomst, Klinte, Valmue  

 
9  Sommerfuglen Engrandøje på Hundegræs  

10  Blåhat  

11  Humlebi på Merian  

12  Grønåret Kålsommerfugl på Merian  

13  Alm. Katost  

14  Hushumle på Merian  

15  Spire af Valmue  

16  Sommerfuglen Bredpande   





  



Af Helene Kjær Klyhn 

 

I løbet af foråret og sommeren har 

der fortsat været gang i aktiviteter-

ne i Borgerforeningen. 

Sankt Hans aften bød på det skøn-

neste sommervejr og det tiltrak 

mange mennesker - hele 300 var vi 

samlet til en rigtig hyggelig aften i 

vores smukke anlæg. Der blev som 

sædvanligt solgt is, slik, sodavand 

og øl fra boden og den medbragte 

mad kunne nydes ved bordene el-

ler på et tæppe på græsset. Stem-

ningen var helt i top og bålet blev 

tændt til tonerne af midsommervi-

sen.   

I juni fik vi klaret første etape af 

udskiftning af pæle og skilte til 

sporet i og omkring lyngbakkerne. 

Siden er det blevet gjort færdigt af 

et par frivillige hjælpere, som fik 

skiftet de sidste pæle og markerin-

gen hele vejen ud gennem Gamst 

Søenge – projektet er derved af-

sluttet, og vi siger tusind tak for 

hjælpen! 

Nyt fra Borgerforeningen 

 

Et projekt er afsluttet og et nyt er 

nu sat i gang. Vi søgte i foråret til-

skud fra Landdistriktspuljen til at 

bygge et udkigspunkt i Lyngbak-

kerne over Gamst Søenge, og vi 

har fået tilsagn om, at de vil støtte 

projektet med 45.000 kr. Vi skal 

nu i gang med at se på, hvordan 

udsigtspunktet mere konkret skal 

udformes og hvad det skal inde-

holde. Et rigtig spændende projekt 

som vi glæder os meget til at gå i 

gang med. I hører selvfølgelig nær-

mere så snart, der er nyt om projek-

tet, og mon ikke vi også her får brug 

for et par frivillige hænder     



Vi mangler en købmand i Andst! 

En lokal købmand er meget mere 

end bare et sted at handle. Det er 

her man mødes og en lokal køb-

mand kender alle og er engageret i 

byen - hvad enten det er det dagli-

ge salg, indkøb til byfest eller fx 

konfirmationslister. 

Byen bakker op: borgerne (børn, 

unge som ældre), efterskole, for-

eninger, skole og dagtilbud. At ha-

ve posthus og andre pakkeshop-

muligheder, apotek og salg af frisk 

brød mangler både ung som gam-

mel. 

Den tidligere butik, som lukkede 

31. december 2020, var etableret 

ud fra et villahus uden mulighed 

for ordentlig lager, parkering eller 

udvidelse. Derfor er nye lokaler 

Nyt fra Lokalrådet 
Af Rikke Ulbrandt Henriksen 

 

Vidste du, at vi har en såkaldt  

Landsbypedel? 

I Vejen Kommune samarbejder lo-

kalrådene med ansatte fra Vej, Park 

og Genbrug. Lokalrådene udpeger 

en kontaktperson der taler med den 

medarbejder, som dækker deres om-

råde, om konkrete opgaver: det kun-

ne eksempelvis dreje sig om ansvar 

for bestemt grønt område, ønsker om 

ændring i plejen (fx. græsslåning i 

konfirmandugen 

fremfor ugen 

efter) eller noget 

helt tredje. 

Kontaktperso-

nen i Andst er 

Lokalrådet.  

Det vil sige… Har du spottet et 

offentligt grønt areal i Andst, som 

du synes kan optimeres eller for-

bedres, noget offentligt buskads 

som skal trimmes eller andet som 

du tænker en landsbypedel kan ta-

ge sig af - så tøv ikke med at skri-

ve til lokalrådet på 

mail@andst-lokalraad.dk.  

En anden mulighed er at down-

loade og bruge Vejdirektoratets 

app ”Giv et Praj”. Den er lands-

dækkende og med den kan du nemt 

og hurtigt give kommunen besked 

direkte fra din telefon. Støder du på 

noget, der skal udbedres, som fx et 

hul i vejen, graffiti eller manglende 

gadebelysning - kan du melde det 

til kommunen via appen. Giv et 

Praj dækker hele Danmark og gør 

det muligt at sende et praj til den 

kommune, du befinder dig i. Giv et 

Praj bruger din telefons GPS til at 

lokalisere dit praj og dermed be-

stemme modtagerkommunen. Pra-

jet består af et foto med GPS-

koordinater, som du tager af tingen 

eller hændelsen og derefter tildeler 

en kategori, samt en tilhørende 

(valgfri) kommentar. Jo bedre foto 

og beskrivelse af dit praj, jo lettere 

har kommunen ved at reagere på 

det. Appen kan hentes i Appstore 

og Google Play. App-ikonet er en 

rød advarsels-

trekant med et 

hvidt udråbs-

tegn i. 

Derfor bakker Lokalrådet op om en ny købmand: 

nødvendige. Undersøgelser viser at 

5500 biler dagligt passerer forbi på 

hovedvejen. Ud over lokalbefolk-

ningen vil en placering nær hoved-

vejen trække ekstra kunder til.  

Med en købmand sikrer vi en by i 

udvikling fremfor afvikling. Vores 

befolkningstilvækst gennem de 

sidste mange år vil bevares og med 

en ny købmand vil vi kunne til-

trække nye borgere, som sikrer ek-

sistensgrundlaget for vores børne-

center og kommende vuggestue - 

som igen sikrer handel ved køb-

manden. Vi er en by i vækst og vi 

ønsker at fortsætte udviklingen.! 

! 





Nyt liv i ABCs  

bestyrelse 

Af Rikke Ulbrandt Henriksen 

Den nye bestyrelsen ved Andst 

Børne– og Skolecenter er tidligere 

blevet præsenteret her i avisen.  

1. august er rundet og nu er den 

officielt tiltrådt. Jeg har givet sty-

repinden videre til den nye for-

mand Randi Villumsen.  

Fra jeg startede og til nu - har bør-

nelivet i Andst forandret sig meget. 

Fra 2 adskilte institutioner hvor 

børnehaven lå på Solhøj og til i 

dag, hvor vi har et blomstrende 

Børnecenter med et styrket samar-

bejde - både internt i centeret og til 

dagplejen og Østerbyskolen.  

Udviklingen fortsætter... snart si-

ger vi goddag til endnu en alders-

gruppe - nemlig vuggestuebørn. 

Det er en klar opgradering af 

Andst og en styrkelse af børne– og 

familielivet i Andst. 

Dagplejen er stadig en aktiv med-

spiller i hverdagen - og drømmen 

er et endnu tættere samarbejde 

med dem. 

 

Den nye bestyrelsen skal naturlig-

vis have tid til at finde hinanden 

og lærer hinanden at kende. 

Hvem er god til hvad osv. Der 

venter spændende opgaver i frem-

tiden og jeg er overbevist om, at 

ABC er i sikre og gode hænder.  

Både personale og fa-

milier i Andst gør det 

fantastisk godt - og det 

er af stor betydning for 

bestyrelsens arbejde, at 

der er tillid og opbak-

ning til stedet og hinan-

den. Jeg ønsker den 

nye bestyrelse lykke 

med på vejen. 

Øverst fra v.: Randi Villumsen, Natascha Uth, Anne Toubøl 
Midten fra v.: Susanne Elsgaard, Annika Hofmann Schelde, Carsten Thomsen 
Nederst fra v.: Stine Lassen, Pia Yndgaard Vejrup, Anita Johansen  

Randi overtager Håndbog for Skolebestyrelsesmedlem-
mer fra Rikke. Selvom ABC er et børnecenter er besty-
relsens underlagt regler og rammer som en skolebesty-
relse. Bogen er en god hjælpende hånd at have i nærhe-
den. 

Randi Villumsen flyttede til St. 

Andst fra Aarhus for 5 år siden. 

Hun er uddannet sygeplejerske og 

arbejder idag med salg og under-

visning. Hun er bosat på Sølykke 

og har 2 drenge i børnehaven i 

ABC. Hun glæder sig til at enga-

gere sig i hverdagen i ABC og væ-

re med til at fortsætte den positive 

vækst og udvikling og ikke mindst 

det spændende samarbejde og de 

muligheder, der bla. også ligger i 

at få integreret den nye vuggestue 

i Børnecenteret. “Synes det er en 

unik mulighed, som forælder, at 

man gennem et tæt samarbejde 

kan få indflydelse på børnenes 

institution og skole-hverdag og 

også som borger i St. Andst at 

kunne påvirke “livsnerven i byen” 

i en positiv retning og jeg glæder 

mig.”  



Hold Klassetrin Tidspunkt 

Level 0 – 1 

  
0 – 2 klasse 16.00 – 17.00 

Level 2 – 4 

  
3 – 5 klasse 16.00 – 17.00 

Teen 

  
6 – 9 klasse 16.00 – 17.00 

Volley i Andst 
Kids- og Teenvolley 

 

Opstart onsdag den 31. august 2022. 

For børn i 0 - 9 klasse 
 

Vi er klar til en ny sæson med boldspil, med leg og masser af 

bevægelse - så tag din ven med og få nogle sjove oplevelser. 
 

Kom og vær med, - vi vil rigtig gerne spille med dig! 

(De første 3 gange er gratis.) 

 

Træningstider: 

Yderligere oplysninger henv. til: Ove Føns, tlf. 3033 8579 

      Uffe Vejrup tlf. 2338 4966 

      Helle Christensen tlf. 4019 1598                         

Motionsvolley 
 
Opstart kl. 20.00 – 22.00 mandag den 5. september 2022. 
 

Vi træner hver mandag aften og har du lyst til at spille lidt volley, 
skal du bare møde op. 
 

Yderligere oplysninger henv. til: Ove Føns, mobil 3033 8579. 
 

Volleyudvalget. 



Lyst til håndbold? 
Går du med en lyst til at spille håndbold, men mangler et godt sted at 

komme i gang,? Så kig forbi 

 

Andst Hallen onsdag d. 24. august kl. 20.00 

 

Der træner vi (en flok mænd  fra 17 år og op i den alder hvor man ikke 

længere tæller ) og vi træner hver onsdag. 

Alle er velkommen til at deltage. Uanset niveau så har vi et hold der 

passer til dig. 

 

Lige nu har vi 2 hold: serie 1 og serie 3. 

Vores damehold træner samme dag fra kl. 18:30. Der er alle også vel-

kommen, og de spiller i serie 3. Vi håber at se dig i Andst, så vi kan 

blive så mange som muligt til sæsonstart! 

Jump er årets nyhed i AUI! 

Torsdag d. 18/8-22 starter Jump! 

 

Derefter er der gang i trampoliner-

ne hver torsdag fra kl. 18:00-

18:45. Mød gerne op 10 min. inden 

holdstart, så der er tid til at finde 

trampoliner frem, få dem indstillet 

og være klar til at gå igang kl. 

18:00. Der er 14 pladser som for-

deles efter ”først til mølle” princip-

pet. Prisen er kr. 350,-  og gælder 

for perioden 18/8 - 22/12-2022. 

 

Det bliver sådan, at hvis man er/ 

bliver forhindret i at komme, skal 

man melde afbud senest kl. 16:00 

på dagen til Lea 25393025. (Hvis 

man ved allerede ugen før, at man 

Jump er en ny og effektiv træ-

ningsform til at forbrænde kalorier 

på. Udover en øget forbrænding 

får du også forbedret kondition. 

Din krop og dine muskler bliver 

styrket.  

Du kan forbrænde helt op til  1000 

kalorier på én enkelt time. De fle-

ste som dyrker jump i en time lig-

ger mellem 500 og 1000 for-

brændte kalorier på en time, men 

giver du den max gas, så kan du 

forbrænde næsten halvdelen af en 

dags kost på bare én time. 

ikke kan deltage ugen efter så meld 

det gerne ud før).  

 

På AUI’s Facebookside kan inte-

resserede følge med i om der er 

ledige pladser til jump på de for-

skellige datoer og kan melde ind 

(først til mølleprincippet) om man 

ønsker at deltage. Det vil koste kr. 

25,- pr. gang. 

 

Tilmelding vil være muligt fra 10. 

august 2022 Kl. 16.30. 

 

(Skrevet med inspiration fra 

Facebook af Rikke Ulbrandt 

Henriksen) 



STØT Andst forsamlingshus 

- Betal kontingent  

Arrangementer i 2022: 

- Fredags Bar 16. september. 

- Sensommermarked 24. september. 

- Cafe Markdanner 27. oktober.  

- J-Dag 4. november.  

Kontingent/Støtte 

2022: 

 

Husstand par: kr. 250 

Husstand enlig: kr. 150 

 

Kontingent kan betales 

via MobilePay: 67403 

eller overføres til konto: 

3409 8720102795. 



  

 

 

 
   

 

NÅR SOLEN STIGER 

 

Når solen stiger rød og rund 

op over Sjællands kyster, 

da jubler hele Øresund: 

Godmorgen, kære søster! 

 

Og stråler solen varm og stor 

på alle fynske gavle, 

da går hver fynbo rundt og tror 

at Fyn er verdens navle. 

 

Men daler solen ned i vest 

i havets sorte gryde, 

da råber Jyllands stride blæst: 

Godnat, din gamle jyde. 
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Hellere dø på sine fødder end leve på sine knæ. 
Dolores Ibarruri. 

 
Mod er vovestykket at kunne mere, end man kan. 

Heinrich Wiesner. 

 

OVERLEVE 
Vi overlever alt! 

Linje fra og titel på et digt af den norske 
digter Arnulf Øverland, skrevet april 
1940, kort efter at Norge var kommet i 
kamp. 
Digtet cirkulerede i afskrifter illegalt, og 
dets tro og trods virkede ildnende. 
Siden, i 1945, udgav Øverland sine digte 
fra krigsårene, de fleste skrevet i fangen-
skab, tildels i tyske koncentrationslejre, 
og samlingen fik titlen: 

”Vi overlever alt”! 

 

Bevingede ord 



 

 

 
 

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. 

 

 
 
 

 
 
 

15/8 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

15/8 - 2022 kl. 16.30 
Opstart sommerton, bad-
minton for hele familien 
 

17/8 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

21/8 - 2022 kl. 10.30 
Gudstjeneste - 10. s. e. 
Trinitatis  

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 


