
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 

Lørdag, d. 24. sep. var der 
sensommermarked i Andst. 

Allerede en time før start begynd-
te de første kræmmere at stille op  

 
på området foran Forsamlingshuset 
og på parkeringspladsen overfor. 

Forsamlingshusets telt blev rejst og 
pølsepanden blev varmet godt op. 
Omkring kl. 11 var alle klar og de 

første besøgende meldte deres an-

 
 

komst. Der blev grinet, snakket 
og handlet. Børnene fik købt 
imponerende meget legetøj for 
en 50’er, og både Borgerfor-
eningen og Lokalrådet, som var 
at finde på området, fik snakket 
om stort og småt med dem, 
som kom forbi. Borgerforenin-
gen fortalte glædeligt om op-
friskningen af sporene i Gamst 
Søenge. Lokalrådet tog imod 
input fra alle med ønsker og 
holdninger til Andst og om-

egn.   
Fortsætter side 2. 

En ny avis - hvor du 
kan møde: 
• Sensommermar-

kedet. 
• Vigtigt kursus i 

Hjertegruppen. 
• Stien til Gamst 

Søenge. 
• Vise ord fra 

Steve Jobs. 
• Fodboldresulta-

ter. 
• Foredrag på Sol-

høj. 
• Solhøj på sen-

sommermarked. 
• Ældrerådet på 

Solhøj. 
• Eventyret ”Den 

magiske suppe-
sten.” 
God læsning. 



Der var et jævnt flow af besøgende 
og lige omkring middagstid kom 
en stor flok efterskoleelever og 
besøgte markedet. Flere valgte at 
købe dagens frokost og dermed 
støtte forsamlingshuset – og samti-
dig gjorde eleverne også gode 
handler ved kræmmerne. Der blev 
luntet tilbage til efterskolen med 
både nerf guns, et maleri, En hjem-
mestrikket sweater og andre gode 
fund.  

Vores egen skærsliber havde gang 
i maskineriet, knallertklubben gas-
sede op, brugskunst, blomster, 
hjemmestrik, frisk æblesaft og 
honning i flere varianter – alt kryd-
rede dagens marked med latter, 
sensommervejr i fineste form og 
forsamlingshusets udvalg af øl, 
vand, toast, flæskestegssandwich 
og pølser. Varm kaffe og hjemme-
bagt kage kunne man købe hos 
Solhøj.  

John og jeg siger tak for opbaknin-
gen. Tak til dig som kom med din 

stand, tak til forsamlingshuset – 
tak til alle jer besøgende… Alle 
var I en del af at skabe stemningen, 

udgøre markedet og sammen hav-
de vi en skøn og hyggelig dag – 
TAK!  

 

Der var et jævnt flow af besøgende, og lige omkring middagstid kom en 
stor flok efterskoleelever og besøgte markedet. Flere valgte at købe da-
gens frokost og dermed støtte Forsamlingshuset – og samtidig gjorde 
eleverne også gode handler ved kræmmerne. Der blev luntet tilbage til 
efterskolen med både nerf guns, et maleri, en hjemmestrikket sweater og 
andre gode fund.  

Vores egen skærsliber havde gang i maskineriet, knallertklubben gasse-
de op, brugskunst, blomster, hjemmestrik, frisk æblesaft og honning i 
flere varianter – alt krydrede dagens marked med latter, sensommervejr 
i fineste form og Forsamlingshusets udvalg af øl, vand, toast, flæske-
stegssandwich og pølser. Varm kaffe og hjemmebagt kage kunne man 
købe hos Solhøj.  

John og jeg siger tak for opbakningen.  
 
Tak til dig som kom med din stand, tak til forsamlingshu-
set – tak til alle jer besøgende… Alle var I en del af at ska-
be stemningen, udgøre markedet og sammen havde vi en 
skøn og hyggelig dag – TAK!  



 

 

Af Viggo Kaspersen. 

Foto: Rikke Ulbrandt Henriksen. 

Sporet  i Gamst Søenge 
starter i Andst Anlæg. 

Der er mulighed for at følge tre 

ruter, der alle starter ved Lyngbak-
kerne på Andst stadions parkering. 

Grøn rute (Lyngbakketu-
ren) er 1,4 km. 

Blå rute er 2,5 km. 

Rød rute er 4,8 km ud til 
den vestligste foldekasse. 

 
 

 

Turen 
kan evt. 
herfra 
gå tilba-

ge ad 
landeve-
jen (2,6 
km). 

 

Rigtig 
god tur. 



Steve Jobs, grundlæggeren 
af Apple og milliardær 

mange gange døde som 56-
årig. Hans sidste ord var: 

”Jeg har nået toppen af succes i 
erhvervslivet. I andre menneskers 
øjne er mit liv en succes. 

Bortset fra arbejdet har jeg dog 
haft lidt glæde. Når alt kommer til 
alt, er rigdom bare et faktum, jeg 

har vænnet mig til. 

Lige nu, liggende i min hospitals-
seng og mindes mit liv, indser jeg, 

at al den anerkendelse og rigdom, 
jeg var så stolt af, er falmet og ble-

vet meningsløs i lyset af den fore-
stående død. 

Du kan hyre nogen til at køre din 

bil eller tjene penge til dig, men du 
kan ikke hyre nogen til at stå syg 
og dø for dig. 

Materielle ting tabt kan findes 
igen. Men der er én ting, der al-
drig kan findes, når den er tabt: 

livet. 

Uanset hvilket stadie af livet, vi 
befinder os i, vil vi med tiden møde 

den dag, tæppet lukker. 

Elsk din familie, ægtefælle, børn 
og venner. Behandl dem ordentligt. 

Værn om dem. 

Når vi bliver ældre og klogere, 

indser vi langsomt, at det at bære 
et ur til 300 dollar eller 30 dollar 

giver samme tid. 

 Uanset om vi drikker en flaske vin 

til 1000 eller 10 dollar, er tøm-
mermændene de samme. 

Uanset om vi kører en bil til 

150.000 eller 30.000 dollar, er 
vejen og afstanden den samme, 
og vi når samme destination. 

Uanset om huset vi bor i er 100 
eller 1000 kvadratmeter, er en-
somheden den samme. 

Du vil indse, at din sande indre 
glæde ikke kommer fra materielle 
ting i denne verden. 

Derfor håber jeg, at du indser, 

når du har venner, brødre og sø-
stre, som du diskuterer, griner, 

taler, synger, taler om nord-
sydøst eller himmel og jord - det-

te er den ægte lykke. 

Et ubestrideligt faktum i livet: 
Opdrag ikke dine børn til at blive 

rige. 

Uddan dem til at være glade. 

Når de bliver voksne, vil de kende 
tingenes værdi og ikke prisen. 

HVOR ER LIVET SMUKT! 

(Hentet på facebook). 

 

Point til U 15-

pigerne. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Kampen mellem Andst/Skodborg 
og Dalby sluttede 1-1 efter en 
meget jævnbyrdig og spændende 

kamp, som ligeså godt kunne væ-

re endt med resultatet 3-3.  

Der var mange chancer til begge 
hold, og den største tilfaldt Dal-
by, da der manglede tre minutter 

af kampen. Et kæmpekiks i mid-
terforsvaret hos hjemmeholdet 
gav en Dalbyangriber frit løb 
mod målet, men Julie hev lige en 

pragtredning ud af ærmet, hvor-
efter Rimante på fremragende vis 
i hård kamp med tre Dalbyspille-

re fik reddet kastanjerne ud af 
ilden.  

Dalby kunne gå til pause med en 
1-0 føring, og det kan de i høj 

grad takke deres talentfulde mål-
vogter for, idet AUI/SIF flere 
gange var helt alene med hende 

uden at score.  

Man kan godt forstå, at elitehol-
det i Kolding IF har fingrene ude 
efter hende. De "grønne" overtog 

mere og mere af spillet i 2. halv-
leg, og det var helt fortjent, at et 
smukt opspil i højre side mellem 

Line og Katrine endte med et 
indlæg, som Cilja omsatte i mål.  

På midtbanen spillede LK en af 
sine bedste kampe i denne sæson, 

og de øvrige med Mia, Celina, 
Lærke og Line havde også fin 
gang i sammenspillet. Oppe for-

an var både Falk, Malou og Lou-
ise på skift flittige til at forfølge 
enhver chance. Sidstnævnte 

overtog for øvrigt backpladsen, 
da Kayal bad om en udskiftning, 
efter at hun fuldstændigt havde 
taget pynten af Dalbys topscorer. 
 



8-mandskampe 
til U 12-pigerne. 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
I denne uge var der kun to afbud 
til U 12-holdet i AUI, så det var 
muligt at erstatte nødløsningen 
med 5-mandsfodbold til 8-
mandsfodbold.  
 
En kontakt til vores modstandere 
fra de to Horsensklubber, og så var 
det en realitet til stor glæde for alle 
spillere.  
 
Første modstander var hjemmehol-
det fra Stensballe, og de kunne 
trække sig tilbage med en sejr på 3
-2 efter en meget jævnbyrdig 
kamp.  
Mille lagde op til begge AUI-mål, 
som blev scoret af de to Signer, 
Spanggaard og Skovgaard.  
Det var så første gang, at Signe, 
Laura, Asta og Isabel prøvede 8-
mandsfodbold, og det gik rimeligt.  
 

 Efter en kort pause skulle vi mø-
de det lidt stærkere hold fra Hat-
ting/Torsted, som førte 2-0 ved 
halvleg trods godt målmandspil af 
Asta og godt forsvarsspil af Sally 
og Isa som midtstoppere.  
I de sidste 15 minutter mistede vi 
pusten og tabte 6-0. 
 
Men det var U 12-pigerne ikke 
ene om i AUI-fodbold. U 10-
drengene, der ligesom U 9-
drengene, er rykket op i en højere 
række, var kommet på hårdt ar-
bejde i hjemmekampen mod Øl-
god, som vandt 7-0.  
AUI-holdet glemte totalt at spille 
sammen, og når alle vil noget på 
egen hånd, går det galt. 
 
Sammenspillet havde U 9-
drengene ikke glemt, da de skulle 
på langfart til Filskov, som havde 
to spillere, der var et hoved eller 
to højere en alle andre spillere. 
Den ene var målmand, den anden 
scorede mål, og så tabte AUI 11-
2.  
Begge mål blev scoret af Tristan, 

men der var chancer til mange 
flere mål. Et resultat som 11-7 
giver et retvisende billede af 
kampen. 
 
U 7-drengene havde fået hjem-
mebane i udesæsonens sidste 
stævne i 3-mandsfodbold, og 
selvom der kom afbud fra Glej-
bjerg i sidste øjeblik, gav de 
fremmødte 6 hold hinanden nog-
le drabelige kampe til de mange 
tilskueres store fornøjelse.  
 
Andstholdet  tabte til Askov og 
et af Vejenholdene, mens det 
blev til sejr over Rødding. 
 
Eneste AUI-hold, der undgik ne-
derlag, var U 12-holdet, der 
mødte Gesten, som ikke kunne 
stille meget op overfor et velspil-
lende hjemmehold, der vandt 6-
0.  
Fire mål af Mikkel og to af Teo-
dor sikrede sejren. 
 



Foredrag på Solhøj. 

 
Af Else Dalsgaard Petersen. 
 

Vi havde besøg af Kim Lambert Jensen, 
fra Kolding, der meget ivrigt og interes-
sant fortalte om Kolding fra 1300 - 1848 
tallet.  
 
Det handlede om de katastrofer, der havde ramt Kol-
ding, f.eks pest, krig og mest kendt er nok branden 
på Koldinghus. 
 
Kim er søn af den populære danselærer Børge Jen-
sen, som vi var mange, der stiftede bekendtskab med 
på hoteller eller forsamlingshuse.  
 
Kim var ikke til laksko, og som 12 årig blev han fri-
taget for dans. Han interesserede sig mere for natu-
ren og historier. 
 
I dag er Kim massør og foredragsholder. 
 
Det var en dejlig eftermiddag 

 



Sensommer-
marked 24. sep. 

 
Af Else Dalsgaard Petersen. 
 

Solhøj var på pletten ved 

det årlige arrangement.  

Vi stod klar med kaffe og 
forskellige kager.  

Vejret var dejligt, og der var 
mange kunder i vores lille 
butik. 

 

Ældrerådet be-
søger Solhøj. 
Af Else Dalsgaard Petersen. 

 

 

 

Efter en hård omgang 
gymnastik fik vi besøg af 

Marianne Wurtz fra Ældre 
Rådet, Vejen.  

Marianne fortalte om ar-
bejdet inden for området 

og om den forskel, der er 
på Ældresagen og Ældre-
rådet.  

Der blev stillet spørgsmål, 
som Marianne besvarede 
meget kompetent. 



Verdensmål 2: 

STOP SULT. 

Her kommer et eventyr fra 

Ungarn: 

DEN MAGISKE SUPPE-

STEN. 

En rejsende havde gået i mange 

dage, da han kom til en landsby. 
Den rejsende var sulten og træt, 
men havde intet at spise og havde 

ingen penge. Hvad han havde, var 
en gryde, og 
han tænkte der-

for på, hvordan 
han kunne få 
det bedste ud af 

den. 

Han tændte et 
lille bål lige 
midt i landsby-

en, fyldte sin 
gryde med vand 
og satte gryden 

på ilden. 

Mens han ven-
tede på, at van-
det skulle koge, 

stoppede nogle 
landsbybeboere 
op og spurgte 

ham, hvad han 
lavede. 

”Jeg koger sten-
suppe,” sagde 
han. ”Det er en 

ældgammel og 
mystisk op-
skrift, overleve-

ret gennem min 
familie.” 

Så tog han en 
rund sten op af 

lommen og put-
tede den i gry-
den. 

Den rejsende begyndte at fortælle 

historier om alle de steder, han 
havde været, og de interessante 
ting, han havde set. 

 Flere og flere landsbyboere stop-

pede for at lytte til ham, da han 
begyndte at fortælle historier. 
Kun nu og da stoppede han for at 

smage på stensuppen. 

”Dejlig stensuppe, den smager 
godt,” sagde han, ”men lidt salt 
ville hjælpe på smagen.” 

Så hentede en af landsbykvinder-
ne noget salt og kom det i gryden. 

Den rejsende fortsatte med at for-

tælle historier om alt, hvad han 

havde oplevet på sine rejser, om 

skibe, vilde dyt og lange, øde ve-
je, men nu og da stoppede han for 
at smage på suppen. 

Flere af landsbyens beboere blev 

nysgerrige, da den rejsende igen 
stoppede midt i en historie og 
sagde:  

”Det bliver en fantastisk suppe, 

men nogle løg og et par gulerød-
der ville virkelig gøre den per-
fekt.” 

Det fik en anden landsbykvinde 
til at løbe til sin kælder efter løg 

og nogle gulerødder og putte 
dem i suppen. 

Den rejsende 
fortsatte med 

sine historier, 
om konger og 
kampe og hem-

melige skatte. 
Igen stoppede 
han med at for-

tælle og smagte 
på suppen: ”Et 
stykke oksekød 

kan virkelig 
være lækkert i 
stensuppe. Og 

måske noget 
selleri…” 

Han nævnte 
også ærter, kar-

tofler, porrer og 
meget anet, og 
hver gang han 

nævnte noget, 
der ville gøre 
hans suppe bed-

re, var der en 
nysgerrig 
landsbyboer, 
der løb hjem og 

hentede det. 

Endelig var 
suppen klar.  

Den rejsende 
delte glad 

suppen med 
alle landsby-

boerne, for der var nok til 
alle, en lækker magisk sup-
pe lavet kun på en sten. 

 



  

 

 

 
 

 

  

 

HIMPEGIMPE. 
 

En lille spirrevip 

uden slips og uden flip 

sad og sang på en gesims 

for en spraglet himstergims, 

men da gimsen ville pimpe 

med en simpel himpegimpe, 

spirred vippen bort til slut 

med en sippet dippedut! 
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Menneskeheden må gøre en ende på krigen, ellers vil krigen gøre en ende på menne-
skeheden. 

John F. Kennedy. 
 

Krig er hjerneskadede edderkopper, der destruerer deres eget spindelvæv. 
Suzanne Brøgger. 

 

Pianist - Skyd ikke på pianisten 
 

En amerikansk historie, der mu-
ligvis med urette tillægges Mark 
Twain, fortæller, at der ved en 
koncert i det vestlige USA, da 
dette endnu var Wild West, skal 
have stået på et skilt: 

 
(Skyd ikke på pianisten. Han gør 
sit bedste). 
 
Historien er på tryk kun fundet i 
genfortælling af Oscar Wilde i 
”Impressions of America, 1883. 

 

Bevingede ord 

Please do not shoot the 
pianist. 
He is doing his best! 
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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. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
3/10 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 
 

5/10 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 
7/10 - 2022 kl. 19.00 
Rul og Leg - Event Andst  
 

9/10 - 2022 kl. 10.00 
Gudstjeneste - 17. s. e. 
Trinitatis  
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