
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Af Helene Kjær Klyhn. 

Så kom julen til 
Andst 
Der har været gang i jule-
aktiviteterne i Borgerfor-
eningen på det seneste. 
 
Først blev der bundet grankranse i 
forsamlingshuset til at pynte om 
vores fine røde lygter i byen.  
 
Næste dag fik vi hentet juletræet 
hos Tage og Solfrid Holst, som 
havde været så søde at sponsorere 
deres store flotte grantræ til byens 
torv. Det kom på plads med stor 
hjælp fra Kim Falk og hans maski-
neri.  
 
De fine 
lygter og 
kranse blev 
hængt op i 
weekenden 
og pynter 
nu gaderne 
så fint. Tak 
for hjælpen 
til alle, der 
hjalp til, og 
tak til 
Mads 
Langhoff 
for lån af 
traktor og 
lift - den er 
uundværlig 
til denne 
opgave.  
 
(Se mange 
billeder på 
side 2). 

 

 

 
I søndags 
mødtes vi 
om juletræet 
på Torvet, 
og med 
hjælp fra 
Julemanden 
fik vi tændt 
lyset i det 
store, smuk-
ke træ. 
 
Tak for den 
store opbak-
ning til både 
store og 
små til alle 
de forskelli-
ge aktivite-
ter! 
 
 
 

 

JULEKONCERTEN 14/12 - NB!   Starter kl. 18.30 

Denne avis fortæller dig 

om … 

• Julespor i Andst - 

Borgerforeningens 

store indsats 

• Tak for julemarked 

• Rejseoplevelser på 

Solhøj 

• Fornem afslutning 

for U 15-pigerne 

• Verdensmål nr. 9, 

første halvdel af 

eventyr fra USA 

 

AndstAvisen ønsker 

God læsning 



  



  



Billedforedrag 
på Solhøj 24/11. 
 
Af Else Dalsgaard Petersen. 
 

Vi havde besøg af Anne og 
Ernst Dyhre, der i 35 år 
havde drevet selvstændigt 
auto-el-værksted i Gørding. 
 
Da de gik på pension, fik de rig 
lejlighed til at dyrke deres store 
passion for ture rundt i mange lan-
de i deres sejlbåd. 
 
Båden er solgt for et par år siden, 
så denne tur, vi skulle høre om, var 
sammen med et par fra Kalund-
borg. 
 
Turen gik til Inverness i Skotland. 
I alt 2 måneder ombord på en 33 
fods sejlbåd med fine faciliteter, 
hvor de både sov og spiste. 
 
Når de lagde til kaj, lånte de cykler 
og cyklede rundt på øerne. Det var 
fantastisk spændende at høre om -
naturen skiftede mellem klipper, 
de grønneste øer og dramatisk høj-
land. 
De sejlede på floder og sø-
er. På floderne kunne der 
være op til 7 sluser, så det 
kunne godt tage nogen tid, 
inden de kom igennem. 
 
Stor tak skal lyde til Anne 

og Ernst for en oplevelses-
rig eftermiddag, og tak til 
de fremmødte. 

 



Fornem afslut-
ning på 2022-
sæsonen. 
Af Kurt B. Frederiksen. 

Med årets sidste kamp i vin-

terturneringen for fodbold-
pigerne på U 15-holdet i 
Andst/Skodborg blev der 
sat et fornemt punktum på 
en flot 2022 sæson.  

Modstanderen på den lækre kunst-

græsbane på Vejen Idræts Center 
var fra Vejle Boldklub, som i efter-
året havde valgt at spille med i U 
16-rækken, så de var måske en 

anelse hurtigere på bolden end de 
"blå".  

Men det blev rigeligt opvejet af 
AUI/SIF-pigernes taktiske snilde, 

og det var fortjent, at hjemmehol-
det kom foran 1-0 efter få minut-

 ter. Cilja tryllede lidt på venstre-

kanten, og hendes glimrende ind-
læg blev omsat i mål af Katrine i 
to forsøg.  

Der var chancer til flere mål, så 

det var lidt utur, at VB udlignede 
kort før halvleg.  

Kampen bølgede nu frem og til-
bage, og de "blå" kom foran 2-1 
på et glimrende frisparksmål af 

Storm, som fra højre side 10 me-
ter uden for feltet sendte bolden i 
mål.  

Kort efter havde Line et hug på 

overliggeren, men VB havde også 
nogle gode tilbud, som Julie en-
ten afværgede, eller som blev 

sendt tæt forbi stolperne.  

Men kæmpe ros til forsvarskæden 
med Louise, Mia, Kayal og Storm 
for at holde hovedet koldt i pres-

sede situationer.  

Afgørelsen faldt, da Falk fik en 

kontra med sig i feltet, og hun 
havde let ved at score til slutre-
sultatet 3-1 til Andst/Skodborg 

efter en glimrende kamp, som 
virkelig stillede krav til konditio-
nen.  

Det er i hvert fald sjældent, at 
vores normalt meget løbestærke 

midtbanespillere beder om at bli-
ve skiftet ud. 

 
Der bliver nu en julepause, inden 

vinterturneringen genoptages den 
28. januar med en hjemmekamp 
mod Haderslev FK. 
 



VERDENSMÅL 9: 

Industri, innovati-
on og infrastruktur. 

WUNZH, MAJSENS 

FADER. 

Eventyr fra Ojiba, USA.  

Engang for længe siden – jeg kan ikke 
fortælle nøjagtigt, hvor  mange år det er 

siden – levede en fattig mand sammen 
med sin  kone og børn i en smuk egn af 

landet. Han var ikke kun fattig,  men han 
havde også den ulykke at være uduelig til 
at skaffe mad  til sin familie, og hans børn 

var alt for små til at hjælpe ham.   

Skønt han var fattig og levede under me-
get vanskelige forhold,  var han en venlig 

mand og tilfreds med tilværelsen. Han var  
altid taknemmelig for det, han modtog fra 

Den Store Ånd. Han  stod endda i indgan-
gen til sin hytte for at kunne velsigne fug-

lene,  der fløj forbi om sommeraftnerne, i 
stedet for at brokke sig  over, at fuglene 
ikke var hans aftensmad.   

Det samme elskelige og venlige væsen 
arvede mandens ældste  søn. Han var nu 
kommet i den alder, hvor han skulle gen-

nemføre  fastens ceremoni. Efter fasten 
ville han være mand,  fordi han under 

fasten havde lært, hvilken ånd der ville 
være  hans vejleder og beskytte ham gen-

nem livet.   

Wunzh, for det var drengens navn, havde 
været en lydig dreng  fra spædbarn af, 

eftertænksom, venlig og blid, så han var 
elsket  af sin familie.   

Da de første knopper dukkede op det for-

år, og duften af det  unge år spredte sig i 
luften, byggede Wunzh sammen med sin  
far og sine yngre brødre den sædvanlige 

lille hytte til fastens ceremoni.  Her ville 
Wunzh være langt væk fra andre menne-

sker,  så han ikke ville blive forstyrret 
under den højtidelige ceremoni.   

For at forberede sig til fasten forsøgte 

Wunzh at rydde sit hjerte  for enhver ond 
tanke og kun tænke på noget, der var 

godt,  smukt og venligt. De første dage i 
fastehytten holdt han sine  tanker i ro for 
at gemme dem til sine drømme under fa-

sten, og  han brugte derfor tiden til at van-
dre rundt i skoven og over bjergene  for at 

beundre forårets tidlige planter og blom-
ster.   

Mens han således vandrede vidt og bredt 

gennem det øde  land, følte han et stærkt 
ønske om at vide, hvordan planterne  og 

 urterne og bærrene voksede frem uden 

hjælp fra mennesker,  og hvorfor nogle 
urter var gode at spise, mens andre var  

fulde af helbredende kraft eller dødelig 
gift.   

Han blev træt af at gå rundt og satte sig i 

sin hytte, mens han  tænkte på, om han 
kunne drømme om noget, der ville være  
godt for hans familie, hans folk og alle 

hans andre medskabninger.  

 ”Sandt,” tænkte Wunzh, ”Den Store 
Ånd har skabt alting, og det  er ham, vi 

skylder vores liv. Kunne han ikke gøre 
det lettere for  os at få vores mad end 

ved at jage dyr og fange fisk? Jeg må  
prøve at finde ud af dette i mine drøm-

me.”   

Den tredje dag om aftenen havde fasten 
gjort Wunzh så svag,  at han måtte blive 

på sit natteleje. Mens han lå dér, kom et  
stærkt lys ind gennem hyttedøren, og 
han så en smuk ung  mand svæve ned fra 

himlen og gå frem mod ham, da han var  
landet på jorden.  Den fremmede var rigt 

og fornemt klædt i både lyst og mørkt,  
men kun i grønne og gule farver. Han 

havde en hjelm med viftende  fjer på 
hovedet, og alle hans bevægelser var 
yndefulde.  Hans klæder mindede 

Wunzh om sommerens mørkegrønne  
græs, det klare lys fra sommerhimlen og 

den blide luftning af  sommervinden.  

Den smukke fremmede satte sig på jor-
den lige  indenfor hyttedøren.  ”Jeg er 

sendt til dig, min ven,” sagde den besø-
gende fra himlen  med en stemme så 

fuld af musik, at Wunzh aldrig havde 
hørt  noget lignende.  ”Jeg er sendt til 
dig af Den Store Ånd, der våger over 

alle ting i  himlen og på jorden. Han har 
set dig og kender dine grunde til  at fa-

ste; han ved, at de kommer fra et kærligt 
og velvilligt ønske  om at gøre noget 

godt for dit folk, og at du ikke søger 
styrke til  krig og til at slå nogen ihjel 

for at få ros af de andre mænd.   

Jeg er sendt af Den Store Ånd for 
at blive din ven, mens jeg  viser 
dig, hvordan du kan gøre noget 

godt for din familie og alle  andre 
mennesker.”   

Derefter sagde den besøgende fra himlen 
til Wunzh, at han  skulle rejse sig for at 

kæmpe mod ham, da det kun var på den-
ne  måde, at han kunne håbe at få sine 

ønsker opfyldt.   

Wunzh vidste, hvor svag han var af at 
faste, men den fremmedes  stemme var 
indtrængende og satte sådan et mod i 

hans  hjerte, at han straks sprang op, fast 
besluttet på at dø snarere  end at få sine 

drømme knust.   

Modige Wunzh! Hvis du nogensinde 

opnår noget, vil det være  gennem kraf-
ten i den beslutsomhed, der taler i dig i 

dette øjeblik.  Wunzh begyndte at kæm-
pe, og efter en langvarig kamp var  han 
næsten blevet overvundet, da den smuk-

ke fremmede fra  himlen sagde: ”Min 
ven, det er nok for denne gang, jeg 

kommer  igen for at prøve dig.” Han 
smilede til Wunzh og vendte tilbage til 

himlen i samme  retning, som han var 
kommet fra.   

Den næste dag så Wunzh igen på de 

smukke, vilde blomster  rundt om ham 
og hørte fuglene kvidre fra skoven, men 

samtidig  længtes han efter at se den 
himmelske besøgende igen og  høre 
hans stemme.  Til hans store glæde duk-

kede den himmelske besøgende op  
igen ved solnedgang som dagen før, og 

han udfordrede Wunzh  til endnu en 
styrkeprøve.   

Den modige Wunzh følte, at hans styrke 

i kroppen var endnu  mindre end dagen 
før, mens modet i ham syntes at vokse. 

Da  han så, hvordan Wunzh satte hele 
sin styrke ind i kampen, talte  den frem-
mede igen til ham med de ord, han hav-

de brugt før,  og tilføjede:  ”I morgen 
kommer jeg igen. Vær stærk, min ven, 

for dette er  den eneste måde, hvorpå du 
kan overvinde mig og opnå den  velsig-

nelse, du søger.”   

Den tredje dag kom den besøgende fra 
himlen igen og ville  atter kæmpe. Snart 

begyndte kampen. Wunzh var mere 
svag i  kroppen end dagen før på grund 

af sin faste, men han følte sig  stærkere 
end nogensinde og var fast besluttet på 
at sejre, nu  eller aldrig. Han brugte alle 

sine kræfter, og efter en kamp, der  var 
mere alvorlig end nogen af de foregåen-

de, stoppede den  fremmede fra himlen 
og erklærede sig overvundet.   



  

 

 

 
 

 

  

 

Jeg har en lille sløjfe. 
 

Jeg har en lille sløjfe 

at binde i mit hår, 

og den er blå som himlen 

hvor aftenstjernen står. 
 

Jeg gemmer den i skuffen 

ved siden af min hat. 

Den fine silkesløjfe 

skal sove der i nat. 
 

Og når jeg snart bliver voksen 

og gammelklog og grå, 

skal lille dukke Mette 

ha silkesløjfen på. 
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Den vigtigste forskel på fodbold og po-
litik er bare, at en fodboldspiller bli-
ver bedre, jo mere professionel han er. 
 

Carsten Jensen. 

 

PYT 
sa’ Per til kongen. 

 

Dette udtryk skal stamme fra et besøg, som 
Frederik d. 2. aflagde hos rigsmarsken Peder 
Gyldenstierne (1533-94) på dennes gård, Tim-
gård, i Jylland. 
 

Kongen og Gyldenstierne kørte om kap, og da 
Gyldenstierne passerede kongen, råbte han 
stolt, ”Pyt”, hvortil kongen skal have svaret: 
”Jeg vil ingen pytten vide af, Per”. 
 

Baggrunden for den er, at Frederik d. 2. og 
Gyldenstierne var jævnaldrende barndomsven-
ner. 

 

Bevingede  
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5/12 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

7/12 - 2022 kl. 14.00 
Tæppecurling på Solhøj  
 

8/12 - 2022 kl. 12.00 
Julefrokost på Solhøj/
tilmelding 
 

11/12 - 2022 kl. 09.00 
Badminton-holdturnering 
unge 
 

11/12 - 2022 kl. 09.00 
Gudstjeneste - 3. s. i Ad-
vent 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Har du brug for en 
ANNONCE 

… så kan avisen måske 
hjælpe dig på vej. 

Nu tændes tusind 
julelys 
på jorden mørk og 
rund, 
og tusind stjerner 
stråler ned 
fra himlens 
dybblå 
bund. 


