
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Seneste nyt fra lokalrådet  
 
Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 
 

Bedst som vi i lokalrådet er 
gået i venteposition mht. en 
mulig fjernevarmeløsning i 
Andst, modtager vi i lokal-
rådet en interessant mail:  
 
”Vejen Kommune har talt med 
TreFor om muligheden for at 
fjernvarmeforsyne Store Andst fra 
Lunderskov. TreFor har regnet 
på muligheden og fundet ud af, at 
det kan godt lade sig gøre, så-
fremt at I er indstillet på at betale 
tilslutningsbidraget. I bør under-
søge, hvor mange der er interes-
seret i at skifte til fjernvarme. 
Ifølge beregningen skal det være 
over 250 ejendomme. Når antal 
tilslutninger er stort nok, kan I 
tage kontakt til TreFor og få lagt 
en plan for fjernvarmeforsyning 
sammen med dem.”  
 
Det er supergode nyheder. Med-
sendt i mailen er TreFors varme-
plan samt en oversigt over Andst.  
 
Der er iflg. oversigten 336 boliger 
i Andst, som har gas, og ud af 
dem skal over 250 ville ændre til 
fjernvarme.  
 
Lokalrådet trækker nu i arbejdstø-
jet og får udarbejdet en plan for 
det videre forløb for at få byen 
koblet til fjernvarmenettet – i 
Lunderskov.  

Du kan holde dig opdateret løben-
de, når vi informerer via Andst  
 
Avisen og Facebook-siden Andst 
Lokalråd.  
 
Mandag, den 21/11 deltog Anja og 
Rikke i landdistriktskonference 
med kommunens andre lokalråd.  
 
Efter et oplæg blev et gruppearbej-
de igangsat, hvor vi skulle drøf-
te Nutid og fremtid for vores 
landsby.  
Alle input fra grupperne bliver 
brugt i kommunens videre arbejde 
med den nye strategi for landdi-
strikter.  
 
Vi havde gode drøftelser omkring 
bordet, og det var spændende at 
høre om, hvad der fylder i de andre 
landsbyer og samtidig blive inspi-
reret til, hvad vi kan arbejde videre 
med i Andst.  
 
Den 8/12 mødes lokalrådet igen – 
og udover at rumme lidt julehygge 
og socialt samvær – kommer dags-
ordenen både til at indeholde sol-
cellepark og fjernvarme.  

 Andst Lokalråd 

JULEKONCERTEN 14/12 - NB!   Starter kl. 18.30 

Så er der nyt om … 
 
• Fjernvarme til 

Andst by 
• Julekoncert-

tidspunkt 
• Fodboldresultater 

for piger og drenge, 
inde og ude 

• Badmintonholds go-
de resultater 

• Tæppecurling på 
Solhøj 

• Quiz, musik og sang 
på Solhøj 

• Madlavning for fine-
re mænd på Solhøj 

• Grunden til at plan-
te mangotræer 

• 4-timers arbejdsuge 
og positive resulta-
ter 

• Ugens kryds, sudo-
ku med mere 

• Vore annoncører 
 

God læsning. 



Drømmemål af 

LK 
Af Kurt B. Frederiksen. 

Vonsild kom for sent med at til-

melde sig til vinterturneringen på 
kunstgræs, men en kontakt til de 
friske U 15-piger i Andst/

Skodborg, og så var der aftalt en 
ekstra træningskamp på Vejen IC. 
 

De orange piger fra Vonsild slutte-
de på andenpladsen i liga 3 i efter-
året, så det blev en udmærket træ-

ningskamp i to graders varme, 
hvor det heldigvis ikke blæste.  
 

AUI-forsvaret var meget påpasseli-
ge, så "de blå" havde det meste spil 
og flere gode tilbud.  

Midt i halvlegen boltrede Malou 
sig på venstrekanten, hendes tvær-
aflevering havnede hos LK, der tog 

et enkelt træk og hamrede bolden 
ind i det øverste målhjørne, et 
drømmemål af rang.  

 
I 2. halvleg havde AUI/SIF fortsat 
det meste spil, men der manglede 

kvalitet i afslutningerne.  
 

 

 
En ny frispilning fra Malou, den-
ne gang til Falk, blev i to forsøg 

omsat i mål, inden målpigen i et 
udspark ramte Malene, som der-
efter havde mere end let ved at 

score i et tomt mål.  
 
Vonsild fik nu en ekstra spiller på 

banen, og det gav dem blod på 
tanden og flere gode chancer, 
men Julie var på sin post indtil 

fire minutter før tid, hvor Vonsild 
scorede til slutresultatet 3-1.  
 
 

3-mands inde-
fodboldstævne 
med U 7-drenge 
 
Af Kurt B. Frede-
riksen. 
 
Drengene fra år-
gang 2016 spiller 
selvfølgelig også 
indefodbold, og 
det  foregår på 
mindre baner 
mod 3-mands 
mål på tværs af 

hallen med en footsalbold, der er 
nemmere af styre for de små fod-
boldben.  
 
Første JBU-stævne foregik i den 
gamle Vejenhal, og her spillede 
AUI-holdet 3-3 mod Vejen 1 og 
Holsted 1, mens det blev 2-2 
mod Vejen 2. 
 
Herefter sluttede holdet en række 
flotte kampe af med at vinde 4-0 
over Holsted 2.  
 
De superseje drenge viste godt 
fodboldspil og god holdånd, så vi 
glæder os allerede til det næste 
stævne enten den 10. eller 11. 
december 
 

Her er 6 seje drenge med 
træneren Johnnie  



U 13-pigerne 
holder fodbold-
pause 
Af Kurt B. Frederiksen. 

U 13-pigere fra AUI havde også 
hjemmebane i JBU-turneringen i 

indefodbold, og her modtog vi des-
værre et afbud fra Glejbjerg, der 
ikke kunne mønstre 4 spillere.  

Flere og flere hold i Jylland fore-

trækker vinterfodbold udendørs på 
kunstgræs, og det betyder, at der er 
for få hold til indefodbold, hvor 
der så ikke bliver mulighed for at 

niveaudele puljerne.  

Det betyder ofte store sejre eller 
nederlag, og det prøvede AUI-
pigerne mod Varde og Billund, 

mens den sidste kamp mod Hol-
sted sluttede jævnbyrdigt med et 
nederlag på 0-2.  

Da vi ikke er så mange til 

træning, at vi kan spille 4:4 
har fodboldudvalget i AUI 
besluttet, at vi stopper med 

indefodbold her i vinter-
halvåret, og så må vi se, 
om vi kan blive 12 spillere 

til et 8-mandshold, når sæ-
sonen begynder udendørs i 
marts igen.  

Tak til alle spillere på år-

gang 2010 og yngre, for 
selv om det nogle gange 

 

har været svært at stille hold, så 
har der altid været "skjulte reser-

ver" vi lige kunne trække på. Alle 
kampe gennem de sidste mange 
år er blevet gennemført, såvel ude 

som inde, og det skal alle spillere 
og forældre have en rigtig stor tak 
for. 

 

6 timer med inde-
fodbold i 
Andsthallen 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

DBU Jylland havde placeret sæ-
sonens første indefodboldstævne i 
Andsthallen, og det var en fornø-
jelse at se de mange drenge og 
piger hygge sig med noget inde-
fodbold. Der var nok lidt  for me-
get sparkeri i en del af kampene, 
men der var også mange, der ikke 
havde glemt den tekniske del af 
spillet siden sidste vinter.  
 

AUI havde to 
hold med i U 12
-rækken for 
drenge, og hold 
1 vandt over 
hold 2, vandt 
over Brørup 1, 
spillede uafgjort 
mod Brørup 2 
og tabte til pul-
jens bedste hold 
fra Vejrup.  
 

Hold 2 tabte de 
første tre kampe 
mod de samme 

modstandere, men sluttede så 
helt forrrygende af i den sidste 
kamp mod Vejrup, der endte 1-1. 
 
U 9-drengene skulle være klar 
allerede kl. 9.30, og de fem hold 
i puljen gav hinanden nogle gode 
og jævnbyrdige kampe, bortset 
fra Bramming Boldklub, der lige 
var en tand bedre end de andre 
fire hold.  
Alle hold fik points på kontoen, 
og for AUI-drengene betød det to 
nederlag, en sejr og en uafgjort i 
de fire kampe, men AUI-
forældrene kunne glæde sig over 
meget godt sammenspil på AUI-
holdet.  
Tak til de forældre, der tog en 
tjans ved tidtagerbordet, hvor alt 
klappede til ug med kryds og 
slange. 
 

Om lørdagen var U 10-drengene 
et smut i Jels, og her blev det til 
to sejre over Hejnsvig og Øster 
Lindet, mens det blev til nederlag 
mod Toftlund og BVF 21 



U11 holdkamp i 
Esbjerg og Var-
de 
 
Af Susanne Pedersen. 

 
Sejt gået af alle vores U11 
holdspillere idag.  
Masser af gode kampe. 
Et hold vandt 4-2. 
Et hold vandt 5-1. 
 

 

Nyt på Solhøj 
 

Af Inge Lise Winther. 
 

Nu da vinteren er på vej, er krolf-
spillerne flyttet ind i varmen på 
Solhøj. Hver onsdag  eftermiddag  
kl. 14. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Du, der er 60+, er meget velkom-
men. Vi er aktive med flere ting, 
men fremover vil TÆPPECUR-
LING ( venligst udlånt af Andst 
Hallen) være det foretrukne. 
 

Det er 
curling 
uden kul-
de og ko-
ste. 
Det er 
sjovt og 
anderle-
des- og 
det er so-
cialt! 
 
 

 
 

Spillet er enkelt og let at forstå, - 
når stenene placeres, træner du 
både koncentration og behændig-
hed. 
Du kan hygge dig, have det sjovt 
og samtidig styrke  koordination, 
koncentration og motorik. Og så 
får du rørt lattermusklerne. 
Vi griner ikke af hinanden, vi 
griner med hinanden. 
 

Med dette indlæg, vil vi samtidig 
sige rigtig mange tak til Andst 
Hallen for lån af curlingtæppe og 
curlingsten og tak for godt sam-
arbejde. 
 

Har I spørgsmål, så kontakt mig 
gerne . Tlf.: 61 66 58 95 eller 
mail: mtwinther@hotmail.com. 
 

U 9-holdkamp 
 

Af Susanne Pedersen. 
 

Sejt gået af vores U9 holdspil-
lere i dag.  
Masser af gode kampe. 
 
Første gang vores U9 hold er i 
kamp. 
Et hold tabte 0-6. 
Et hold tabte 3-4, afgjort med 
Golden set 17-21.  
 

Så rigtigt tæt.  

mailto:mtwinther@hotmail.com


Underholdning 
på Solhøj 
 
Af Else Dalsgaard Petersen. 
 

Torsdag d. 17.11. var der 
igen rigtig god underhold-
ning på Solhøj. 
 
Steen Nielsen leverede noget dejlig 
musik, fra da vi var unge, krydret 
med  quiz, og alle var ivrige efter 
at komme med det rigtige svar.  
 
Efter kaffen med dej-
lig kage, bagt af Inger, 
var der ønskekoncert, 
og igen var der man-
ge, der havde lige net-
op det musikønske, de gerne ville 
høre. Der blev sunget rigtig godt 
med . 
 

Tak til Steen Nielsen for en rigtig 
dejlig eftermiddag og tak til de 
fremmødte.  —   

Vi ville rigtig gerne se  mange fle-

re. 

Man går herfra med glæde i sindet. 

 



Julefrokost med 
madlavning for 
finere mænd 
 
Af Else Dalsgaard Petersen. 
 

Fredag d. 18/11 var der jule-
frokost på Solhøj. 
 
Mændene skulle møde kl. 9.00 til 
morgenkaffe.  

 
Derefter gik den vilde jagt. De 
skulle jo være værter ved julefro-
kost til damerne, der var inviteret 
til kl. 11.30. 
 

 
Bordet var fint dækket med rød 
dug og pyntet med gran. Det så så 
fint og hyggeligt ud. 
Vi damer var rigtig spændte, for 
hvad kunne vore mænd fremtryl-
le !!.  

 Vi må sige, at de de 
evner , de viste her, 
selvfølgelig under 
kyndig vejledning af 
Maren og Karina, har 
vi vist ikke set der-
hjemme  
 
Sild 
med æg 
og to-
mat, 
hjem-
melavet karrysalat, 

fiskefilet , tarteletter , ribben-
steg, frikadeller og medister 
og til dessert 
dejlig frugt-
salat . 
Det var sim-
pelthen læk-
kert og så 
kunne vi piger bare sidde og 
se benovet ud  og vi måtte 
ikke hjælpe 
til. 

 
 
 
 
 
 

 
Tak til mændene, Karina og Ma-
ren for en rigtig dejlig eftermid-
dag. 
 
Til slut skal der lige nævnes, at 
mændene hygger sig gevaldig  
hver 2. fredag, når der skal laves 
mad. Om det så er Maren eller 
Karinas skyld skal være usagt. 



VERDENSMÅL 8: 

Anstændige jobs og 
økonomisk vækst. 

GRUNDEN TIL AT 

PLANTE MANGO-

TRÆER.  

Eventyr fra Myanmar . 

En dag, mens en gammel 
mand plantede 
små mangotræ-
er langs med 
hegnet til sit 

hus, skete det, 
at en prins kom 
ridende forbi 
og stoppede.  

Den gamle 
mand rakte 

prinsen en 
mangofrugt.  

”Eders Højhed, 
må jeg have 
den ære at give 
Dem en moden 

mango?” 
spurgte den 
gamle mand.  

”Tak, bedste-
far,” sagde 
prinsen og be-
gyndte at spise 

af mangoen. 
”Den smager 
lækkert; mange 
tak.”  

Da prinsen 
havde spist 

mangoen, 
spurgte han: 
”Må jeg stille 
dig et spørgsmål, bedstefar? 
Hvor gammel er du?”  

 
”Jeg er 95 år gammel,” sva-
rede den gamle mand.  

”Jeg så dig plante mangotræ-

er, da jeg kom her,” sagde 
prinsen. ”Men jeg tror, at på 
grund af din alder vil du al-
drig få glæde af frugterne fra 
de mangotræer, du planter i 

dag. Hvorfor gider du at gøre 
alt dét arbejde?  

” Den gamle mand tav et 
øjeblik og svarede så: ”Den 
lækre mango, som De har 

spist, kom fra træerne, som 
min bedstefar plantede til 

min far og mig. Nu planter 
jeg mangotræer, hvis frugter 
vil blive nydt af min søn og 
børnebørn, længe efter at jeg 
er væk. ”  

Da prinsen hørte svaret, tak-

kede han den gamle mand 
og gav ham en rubinring til 

gengæld 
for hans 
visdom.  

 ”Mange 
tak, bed-

stefar, for 
den vis-
dom, jeg 
har lært 

af dig i 
dag.  

Jeg for-
står klart, 
hvad du 
gør og 
hvorfor,” 

sagde 
prinsen.  

 

Fra den 
dag af 
gjorde 
prinsen 
alt, hvad 

han kun-
ne, for at 
gøre an-
dre men-
nesker 

glade, og 
han var 
elsket af 

sit folk indtil sine dages en-

de.  



Verdens største for-
søg med 4-dages ar-
bejdsuge: Man får 
mindst ligeså meget 
fra hånden. 

Fra Verdens bedste nyheder. 

73 firmaer med i alt over 3000 an-
satte tester en 4-dages arbejdsuge i 

Storbritannien.  

Konklusionen på halvvejen er en 
larmende succes: Op mod 90 pct. 
af virksomhederne påtænker at 

fortsætte med 4-dages arbejdsuge 
efter at forsøget er slut.  

Hvad sker der, når man giver an-
satte en 4-dages arbejdsuge, hvor 
de arbejder 80 pct. af deres norma-
le ugentlige tid, men samtidig får 
løn for en hel uge? 

Det er det store spørgsmål i et af 
de hidtil største testforsøg med ar-
bejdsformen, der nu er i gang i 
Storbritannien. 

Forsøget involverer 73 firmaer, 
3300 ansatte og overses af tre uni-
versiteter: Oxford Universitet, 
Cambridge Universitet og Boston 
College. 

De medvirkende firmaer spænder 
over et bredt udvalg af brancher – 
og inkluderer bl.a. restauranter, 
detailhandler, velgørenhedsorgani-
sationer og reklamebureauer. 

Undersøgelsen blev søsat i juni og 
er nu halvvejs inde i testperioden – 
derfor er spørgsmål blevet sendt ud 
til 41 ud af de i alt 73 virksomhe-
der for at gøre status på, hvordan 
det egentlig går med det hele? 

Resultaterne er markante: De fleste 
firmaer oplever intet tab i produk-
tivitet på arbejdspladsen, langt of-
tere en stigning. 

46 pct. meddeler, virksomhedens 
produktivitet er ”forblevet omkring 
samme niveau”, 34 pct. rapporte-
rer, at den er ”øget en smule”, 15 
pct. melder, at produktiviteten er 
”øget markant”. 

Men vil virksomhederne så også 
fortsætte med en 4-dages arbejds-
uge efter endt forsøgsperiode? 

 

Ja, hele 86 pct. af de medvirkende 
virksomheder påtænker at fort-
sætte med en 4-dages arbejdsuge 
efter de seks måneder. 

Ifølge Pernille Garde Abildgaard, 
Danmarks førende ekspert i im-
plementering af en 4-dages ar-
bejdsuge, så kan det store britiske 
testforsøg føre til et større gen-
nembrud for selve idéen om den 4
-dages arbejdsuge, der i Danmark 
praktiseres af op mod 50 virk-
somheder: 

“Den britiske undersøgelse er me-
get vigtig, fordi den også bliver 
fulgt af tre store universiteter. Re-
sultaterne bekræfter det, jeg godt 
vidste i forvejen fra mit arbejde 
med danske virksomheder: At en 
4-dages arbejdsuge ofte øger både 
produktiviteten og arbejdsglæ-
den,” siger hun. 

Joe O’Conner, direktør for non-
profit organisationen 4 Day Week 
Global, finder ligeledes resulta-
terne lovende: 

”Vi lærer, at for mange firmaer er 

det en ret nem overgang (til 4-
dages arbejdsuge, red.), og for 
nogle er der forståelige forhin-

dringer. –  

Det gælder særligt i firmaer, som  
kan siges at have fastlagte eller 

ufleksible praksisser, systemer 
eller kulturer, som daterer sig 
langt tilbage i det seneste århund-

rede,” siger han i en pressemed-
delelse. 

 

Dyk dybere ned i talle-
ne 

• 88% af virksomhederne med-
deler, at en 4-dages arbejdsuge 
fungerer ”godt” for deres virk-
somhed på nuværende tidspunkt i 
forsøget. 

  

• 46 pct. meddeler, virksomhe-
dens produktivitet er ”forblevet 
omkring samme niveau”, mens 
34 pct. rapporterer at den er 
”øget en smule”. 15 pct. siger, at 
produktiviteten er ”øget mar-
kant”. 

  

• 29 pct. af virksomhederne 
kalder overgangen til 4-dages 
arbejdsuge ”ekstremt nem” (dvs. 
de vælger nummer 5 på en skala 
fra 1-5, hvor 1 er ”ekstremt ud-
fordrende”). 49 pct. kalder over-
gangen for ”nem” (nummer 4). 
Og 20 pct. vælger nummer 3, 
som er neutral. 

  

86 pct. af respondenterne medde-
ler på dette tidspunkt i testforsø-
get, at de er “ekstremt tilbøjeli-

ge” og/eller ”tilbøjelige” til at 
bevare den 4-dages arbejdsuge 
efter forsøgsperioden. 

https://www.4dayweek.com/news-posts/uk-four-day-week-pilot-mid-results


  

 

 

 
 

 

  

 

Natten er en gammel mand. 

 

Natten er en gammel mand. 

Med en stjernekappe 

over skuldren vandrer han 

ned ad månens trappe. 

 

Standser på det sidste trin. 

Roder i sin taske. 

Nipper en tår månevin 

af en sølvblank flaske. 

 

Skænker blomsterne en tår 

af de dugblå strømme. 

Klapper jordens kind og går 

ind i dine drømme. 

H
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Drømme er den sovendes vogter, ikke hans forstyrrer. 
Sigmund Freud. 

 

Holde lav profil. 
 
Med vilje kun gøre sig svagt gældende 
eller med vilje kun gøre en begrænset 
indsats. 
 
Udtrykket stammer fra japansk 
”teishisei”, som var et motto for 
Hayato Ikedas regering i Japan i 1960
-64. 
 
Det er oversat til engelsk: Keep a low 
profile, og derefter oversat til dansk 
og mange andre sprog. 

 

Bevingede  
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28/11 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

30/11 - 2022 kl. 14.00 
Tæpppecurling Solhøj  
 

1/12 - 2022 kl. 14.00 
Adventsstemning i kirken 
med kaffe i konfirmand-
stuen 
 

2/12 - 2022 kl. 19.00 
Rul og Leg, Event Andst 
 
4/12 - 2022 kl. 09.30 
Badmintontræf fra 16 år 
 
4/12 - 2022 kl. 10.30 
Gudstjeneste - 2. s. i Ad-
vent 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 


