
 

Årsberetning for 
Andst Avisen for året 
2022. 
 
Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 
 
Nu sidder jeg her og skal til at 
skrive årsberetningen for Andst 
Avisen. Jeg nyder altid at nørde 
lidt med tingene og har valgt at 
lægge ud med ”Den Store Dan-
ske” s definition af avis: 
”Avis, trykt, periodisk masseme-
die med et almen-aktuelt indhold, 
der meddeler et bredt publikum 
den senest tilgængelige viden om 
begivenheder i udland, indland og 
lokalsamfund […] Avisen bringer 
nyt om alle slags vigtige og op-
sigtsvækkende begivenheder med 
tilhørende billeder, baggrundsstof 
og meningsytringer; desuden 
offentlige bekendtgørelser, betal-
te annoncer, 
praktiske oplysninger, hobby- og 
billedstof samt underholdende og 
oplysende stof.” 
 
Når alt dette så er sagt – så er jeg 
nødt til ganske kort at nævne et 
enkelt ord. Et ord fra en bestemt 
ordklasse – et egennavn: Viggo! 
 
Viggo sørger for at dele viden om 
begivenheder i udland, indland og 
lokalsamfundet.  
Viggo sørger for at billeder bliver 
sat ind.  
Viggo er opsøgende på stort og 
småt når der ikke byder sig så me-
get fra lokalsamfundet.  
Viggo yder en stor indsats for at 

Andst har og får sin egen avis i 
kassen – uge efter uge. 
 
Hver uge er der også frivillige som 
sørger for at avisen bliver læst 
igennem. Talt op til omdeling og 
delt ud. Her er både Randy, Sally 
Marie, Carl Henning, Ole og Val-
demar særdeles værdifulde! 
Bente sørger for at holde styr på 
finanserne og Tage har det forkro-
mede overblik over 
annoncørerne… En gang i mellem 
kommer der også nye til. 
 
Som tak for den store indsats, 
som alle har ydet – mange igen-
nem flere år, valgte jeg til jul at 
købe en lille erkendtlighed. Den 
frivillige indsats kan aldrig gøres 
op i penge, men en stor tak – det 
skal alle have. 
 

En af de dialoger, som vi har haft 
på avismøderne, er, hvorfor man 
skal vælge at støtte Andst Avisen. 
Er det fordi man skal opnå en 
større kundekreds og sikre sig en 
større omsætning? Nej… 
Man annoncerer i avisen, fordi 
man bakker op om lokalsamfun-
det og gerne vil det store 
fællesskab. Man annoncerer, for-
di man ønsker at være en del af 
Andst - samtidig er man synlig for 
lokalsamfundet.  
 

Avisen fortæller om initiativer for 
de store og små fællesskaber i 
lokalområdet, og ved at annonce-
re er man medhjælpende til, at 
initiativerne bliver ført ud i livet – 
fordi borgerne får viden om og 
mulighed for at bakke op.  

 

Vi samler ind til menne-sker i 

verdens brændpunkter. 

I Folkekirkens Nødhjælp arbejder vi der, 

hvor nøden er størst. Vi er vant til at 

håndtere mange kriser på samme tid. 

Det har vi også valgt at afspejle i årets 

indsamling, som har fokus på tre højak-

tuelle kriser: Jordskælv I Syrien, krig I 

Ukraine og sult på Afrikas Horn. 

Du får besøg på søndag, d. 12. 

HAV MOBILEN PARAT. 

En ny avis med … 

• Avisens årsberetning 

• Husk! Indsamling den 12. 

• Ændret dato for Carla i 

konfirmandstuen 

• AUI gymnastikopvisning 

• Nyt fra Solhøj 

• Andstmesseaflysning 

• Fodboldnyt 

• Badmintonresultater 

• Volleypiger 

• Verdensmål 16 

• Et særligt himmelsyn 
 

God læsning 



Fællesskabsskabende aktiviteter 
styrker relationerne og forbedrer 
trivslen og glæden ved at bo i 
Andst. 
 
Et andet område, som vi har haft 
oppe at vende, er anvendelsen af 
tekster fundet på nettet. Når 
der ikke er nok lokalt stof, kan vi 
læse andre spændende (og ofte 
positive) nyheder. Disse nyheder 
hentes andre steder fra. Vi skal 
være særligt opmærksomme på, 
når vi bruger tekster, som andre 
har forfattet. Denne drøftelse har 
vi haft på et møde – og vi gør vo-
res bedste for at rette os efter 
regler. Det vil være frygtelig ær-
gerligt at ende med en bøde for 
at have brugt noget materiale 
som ikke måtte bruges. 
 
Avisen er siden sidste repræsen-
tantskabsmøde blevet husstands-
omdelt 2 gange af 5. klasse fra 
ABC. Netop sidste uges avis, uge 
9, er blevet husstandsomdelt og 
den rummer en masse indkaldel-
ser til generalforsamlinger. Ved at 
bidrage med indhold til den hus-
standsomdelte avis, erman med 
til at synliggøre sin opbakning til 
lokalsamfundet og samtidig få 
gjort opmærksom på sig selv.  
 
5. klasse får lidt penge til klasse-
kassen – så det er win-win for al-
le. Jeg har kun modtaget positiv 
respons på dette initiativ – så 
mon ikke vi skal fortsætte med 
dette lidt endnu. 
Vi har haft indtil flere dialoger om 
avisens domæne eller domæ-
ner??? Ja, det er nok, fordi vi er 
ret uvidende på dette område. 
For vi forstår ikke helt selv, hvor-
dan det forskellige hænger sam-
men. 
Men Jens Kristian Mygent vil hjæl-
pe med, at det bliver ordnet, så 
det er, som det skal være. 
 

Lokalrådet har ansvaret for noget 
af det – og regningen skal helst 
sendes til Bente… det skulle 
gerne komme på plads med tiden. 
 
Nu hvor jeg sidder og skriver års-
beretningen, har jeg læst refera-
terne igennem for det sidste år. 
Det er ikke, fordi der er mange, 
men til repræsentantskabsmødet 
sidste år påtog jeg mig en opgave. 
Jeg skulle undersøge, om det var 
muligt at flytte postkassen fra den 
tidligere Høker hen på Krotorvet.  
 
Jeg skal ærligt indrømme, at det 
har jeg overhovedet ikke fulgt op 
på. Det er simpelthen gledet ud af 
min hukommelse. Dog ved jeg, at 
Borgerforeningen har planer om, 
at de vil flytte opslagstavlen fra 
butikken - også til Krotorvet. Må-
ske giver det mening, at vi kigger 

på at lave et fornuftigt design 
over Krotorvet – således, at op-
slagstavle og postkasse kommer 
til at stå fornuftigt i forhold til hin-
anden og i forhold til de borde og 
bænke, der er derhenne i forve-
jen? 
Tak til alle, der bakker op om avi-
sen, jer, der er mødt op her i 
aften og vist jeres interesse og 
ikke mindst udvalget og Viggo, 
som alle får det hele til at glide. 

På mødet blev placeringen 
af opslagstavlen drøftet, og 
Borgerforeningens repræ-
sentant lovede, at beboerne 
på Krotorvet vil blive invol-
veret, så opslagstavle og 
aviskasse ikke bliver til gene 
for nogen parter. 

NB! Bemærk det æn-
drede tidspunkt: 
Tir. d. 21/3 kl. 14.30 i 
konfirmandstuen. 
Carla kommer med et levende 
foredrag om dengang, hun 
brugte 9 måneder sammen 
med gutterne på landevejen. 
Vi hører om ”Banjo-Per”, 
”Hvalrossen”, ”Rødspætten” 
og alle de andre. Det var stort, 
da hun selv blev navngivet 
”Klokkeblomst”. 



 



 

 

 

Af Else Dalsgaard Petersen. 

Der skulle være underhold-

ning ved Bjarne Schaleck fra 

Kolding. 

Klokken nærmede sig 14.00, 

og vi undrede os over, at der 

ikke var mødt en underholder 

op. Vi ringede til ham adskilli-

ge gange, men uden held. 

Så måtte vi jo selv improvise-

re. Vi sang et par sange, og 

Jytte læste op fra Lune Jyder, 

så der kom gang i 

lattermusklerne. 

Kaffen blev serve-

ret med Jyttes 

hjemmelavede fa-

stelavnsboller. De 

var rigtig gode  

 

Nu blev der ellers snakket, gri-

net og hygget. Vores gæster 

tog det heldigvis med et smil. 

Bjarne Scheleck havde svigtet 

os, tak for det. 

Dagen efter ringede han tilba-

ge og sagde, at nu var han 

klar, men det var 

vi jo ikke, han hav-

de taget fejl af da-

toen  
 

Ja, sådan  

kan det gå  



 



Forældremøde om-
kring børnefodbold 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Fodboldudvalget i AUI ind-

byder til forældremøde i 

klubhuset tirsdag, d. 7. 

marts kl. 17.00, hvor eneste 

punkt på dagsordenen er, 

hvilke rækker de forskellige 

børnehold skal tilmeldes i.  
 

På nuværende tidspunkt har AUI 

tilmeldt et U 15 hold for drenge i 

liga 5 i samarbejde med Gesten 

IF. Holdet spillede i U 14-rækken i 

efteråret, men har nu så mange 

spillere fra årgang 2008, at de var 

nødt til at rykke en aldersklasse 

op.  

Desuden har vi to U 15-hold, et i 

liga 2 og et i liga 3 i samarbejde 

med Skodborg IF og Bække SF.  
 

Børneholdene skal tilmeldes til 

turneringen i midten af marts, og 

her skal vi have et U 12-hold med 

i 8-mands rækken.  

 

Men hvad skal U 11, U 10 og U 9 

spillerne.  

Med kun fire spillere fra 4. klasse 

er der ikke basis for et rent U 11-

hold, som ifølge DBU Jyllands reg-

ler spiller 8-mands fodbold, men 

hvordan gør vi med U 10 og U 9-

spillerne.  

 

Skal de spille 5-mands eller skal 

nogle af spillerne rykke en alders-

gruppe op (eller ned). Det skal vi 

have flertallet til at afgøre.  

 

Mødet er for forældre fra 

årgang 2014, 2013 og 2012.  

 

Sæsonen sluttede 

som den begyndte 

for U 9-drengene 
 

I den første kamp i indefod-

boldsæsonen i november 

mødte U 9-drengene Rød-

ding, og det gav en AUI-sejr, 

og ved sæsonens sidste 

stævne i Cuben i Christians-

feld sluttede vi af med en 

kamp mod Rødding, og igen 

endte det med en AUI-sejr. 

Og når enden er god, er al-

ting godt.  
 

Det blev så også dagens eneste 

sejr, men det skal siges, at de 6 

hold stod ualmindeligt godt til 

hinanden med stor jævnbyrdig-

hed og kun en enkelt kamp, der 

udløste "ekstra spiller på banen". 

En regel der gælder, når et hold 

er bagud med tre mål.  
 

Nederlag på 0-2 mod et stærkt 

Gestenhold, 0-1 mod puljevinder-

ne fra de fire tidligere stævner, 

Øster Lindet, som scorede kam-

pens eneste mål 25 sekunder før 

tid, 1-3 mod Jels, inden AUI-

spillerne nærmest spillede over 

evne mod hjemmeholdet fra Chri-

stiansfeld, der for øvrigt vandt 

alle kampe.  

 

Andst førte 1-0, havde brandskud 

både på stolper og den forsænke-

de overligger, men holdet måtte 

se de "gulblusede" udligne i næst-

sidste minut, hvorefter sejrsmålet 

faldt 3 sekunder før tid.  
 

Dermed er indefodboldsæsonen 

slut, og dermed er det også sidste 

gang, at vi har spillet med 5 mand 

på banen og en målmand, der må 

parere bolden.  

 

Næste sæson er der fire spillere 

på banen ad gangen, og ingen må 

parere.  
 

Vi planlægger udestart 

fra  midten af marts, hvis ba-

nerne kan holde til det, så vi 

er klar til træningskampene, 

der begynder den 15. april. 
 

 

 



 

Af Susanne Pedersen. 

Lørdag var U11 i gang 

i Esbjerg.  

Søndag var U15  i 

gang i Haderslev. 

U11 tabte 4-3 i tæt Golden set. 

Og tabte 4-2 i sidste opgør.  

Sæsonens sidste holdrunde spilles 

12.3.  

U15 vandt 1: 4-2 og tabte 1-5 

mod puljens tophold.  

Tusind tak for indsatsen til 

alle. 



Så måtte U 15-
pigerne ”ned med 
nakken”. 
Af Kurt B. Frederiksen. 

I vintersæsonens næstsidste træ-

ningskamp prøvede U 15-pigerne 

for første gang at tabe, idet Von-

sild vandt 4-2 på KBs baner på 

Mosevej Sportsplads.  

Selv uden "farvede briller" må vi 

anføre, at resultatet ikke giver det 

rigtige billede af kampen.  

4-5 friløbere alene med modstan-

derens keeper plejer at udløse 

mål, men ikke lige denne gang, og 

så var AUI/Skodborg/Bække bag-

ud 0-2 ved halvleg. Og det er jo 

målene, der tæller.  

En af vores bærende kræfter på 

midtbanen, Celina, kom til skade 

med hendes knæ, da støvledup-

perne hang fast i kunstgræsset 

under en vending. Kort efter kom 

Vonsild på 3-0 efter en frisparks-

kombination, hvor vores forsvar 

ikke så godt ud, men vi giver ikke 

op.  

LK var lige vågen ved et hjørne-

spark, spillede bolden skråt bagud 

til Lærke, der sendte bolden i mål 

med et fortræffeligt langskud, og 

kort efter smuttede Louise 

Schmidt igennem og scorede til 3-

2. Der var store chancer for at ud-

ligne. Og 12 sekunder før tid, 

kontraangreb, og 4-2 til Vonsild, 

igen uden at den stærkt spillende 

debuterende målpige, Bjørk, kun-

ne stille noget op.  

 
VIDSTE DU, at du kan få Andst Avisen på mail hver mandag morgen? 

Gå ind på Andst.info på forsiden. Nederst I højre hjørne under TILMELDING 

TIL NYHEDSBREV skriver du din mailadresse. Så er du med. 



Kæmpe udvikling hos U 7-
holdene 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Andsthallen dannede rammen om 
sæsonens sidste U 7 -stævne i in-
defodbold, og det var fantastisk 
at se den store udvikling, der er 
sket hos de små drenge (og enkel-
te piger) i løbet af de fire vinter-
måneder.  
 
Det illustreres måske bedst ved at 
oplyse, at de 8 deltagende hold 
fra Vejen, Brørup, Askov/Malt og 
Andst scorede ikke mindre end 57 
mål i de 12 kampe, der blev afvik-
let med tre kampe til hvert hold. 
Og det bedste ved det hele var, at 
alle prøvede at vinde og at tabe 
undtagen to af holdene, Askov/
Malt 2 og Andst, der begge gjorde 
"rent bord". 
 
Andstdrengene vandt 4-1 over 
Brørup 2, 3-0 over Vejen 1 og 4-0 

over Vejen 2, så det 
var nogle stolte dren-
ge, der fik overrakt 
deres velfortjente 
medaljer fra DBU Jyl-
land.  
 
Det var så det sid-
ste  3-mands stævne 
i indefodbold, for til 
næste vinter står den 
på kampe på den al-
mindelige håndbold-
bane mod håndbold-
mål og med 5-mand 
på banen af gangen. 
Og så må "målman-
den" parere bolden 
med hænderne.  
 
Men først skal vi lige 
i gang udendørs som 
U 7-drenge inden 
gruppen til sommer 
rykker op i U 8-
rækken. 

 

Andst kids volley har været til stævne i Helle-
hallerne i weekenden. 
I fik mange gode kampe. 
Stort tillykke til jer med sølvmedaljen. 
Signe var med som træner og var super god til 
at styre de meget søde volleyspiller. 



VERDENSMÅL 16: 

FRED, RETFÆRDIGHED OG 

STÆRKE INSTITUTIONER. 

Historien om fredspiben. 

Sioux, USA. 

To unge mænd gik en nat en 

tur for at tale om 

kærlighed. De 

passerede en 

bakke og kom til 

en lille kløft. 

Pludselig så de 

en smuk, ung 

kvinde komme 

op fra kløften. 

Hun var kønt ma-

let i ansigtet, og 

hendes kjole var 

smuk og af det 

fineste skind. 

”Hvilken smuk 

kvinde!” sagde 

den ene af de 

unge mænd. 

”Uden at kende 

hende, elsker jeg 

hende. Jeg vil 

stjæle hende og 

gøre hende til 

min kone.” 

”Nej”, sagde den 

anden. ”Skad ik-

ke dig selv. Hun 

kan være en hellig kvin-  de.” 

Den unge kvinde nærmede 

sig de unge mænd og holdt 

en pibe frem, som hun først 

tilbød himlen, så jorden, og 

derefter holdt hun piben 

frem i sine udstrakte hænder. 

”Jeg ved, hvad I unge mænd 

har sagt; en af jer er god; den 

anden er ond,” sagde hun. 

Hun lagde piben på jorden 

og blev straks til en bøffelko. 

Koen skrabede i jorden, stak 

sin hale lige bagud og løftede 

piben op fra jorden med sine 

klove; straks efter blev hun til 

en ung kvinde igen. 

”Jeg er kommet for at give 

jer denne gave,” sagde hun. 

”Det er fredspiben. Herefter 

skal alle aftaler og ceremoni-

er udføres, efter at der er rø-

get på den. Den skal bringe 

fredelige tanker ind i jeres 

dind, og I skal tilbyde fredspi-

ben til Moder Jord.” 

De to unge mænd skyndte 

sig tilbage til deres landsby 

sammen med den unge kvin-

de for at for-

tælle, hvad der 

var hændt. He-

le landsbyen 

samledes, og 

den unge kvin-

de holdt freds-

piben frem i 

sine hænder. 

Mens hun stod 

der, blev hun 

igen forvand-

let til en grå 

bøffelko, for så 

atter at blive 

til den smukke, 

unge kvinde. 

Hun gentog, 

hvad hun alle-

rede havde 

fortalt de unge 

mænd, og gav 

fredspiben til 

medicinmæn-

dene i lands-

byen. 

Endnu en gang 

forvandledes hun til en bffel-

ko og løb hurtigt væk i ret-

ning af bæflernes land. 

Sådan kom fredspiben til 

Sioux-folket. 

 



 

En londoner, der var på vej til Edinburgh, 

delte kupé med en gammel, gnaven 

skotte. 

Første gang toget holdt, styrtede han 

medrejsende ud, løb ned ad perronen og 

styrtede forpustet tilbage igen. Da dette 

havde gentaget sig ved tre stationer, kun-

ne londoneren ikke styre sin nysgerrig-

hed, men spurgte skotten, hvorfor han 

bar sig så underligt ad. 

”Jo, ser De,” svarede han, ”jeg tog til Lon-

don for at konsultere en hjertespecialist, 

og han siger, mit hjerte er så dårligt, at 

jeg kan falde død om, hvad øjeblik det 

skal være, hvis jeg ikke er forsigtig. Så 

derfor løser jeg kun billet til én station ad 

gangen. 

 

RAVNEKROG 

Afsidesliggende by, 
region, land. 

Vistnok brugt første 
gang af J. L. Heiberg i 
1843. 

Ordet er en gengivel-
se af det tyske 
Krähwinkel (direkte 
oversat: krage + 
afkrog), som fore-
kommer i Das 
heimliche Klaglied). 

Der bruges Krähwin-
kel som navnet på 
en fiktiv lille afsides-
liggende landsby. 

Bevingede ORD 



  

 

 

 

 
6/3 - 2023 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

8/3 - 2023 kl. 14.00 
Tæppecurling 

 

10/3 - 2023 kl. 18.30 
Gymnastikopvisning 
 

12/3 - 2023 kl. 09.00 
Badmintonholdturnering hjem-
me - reserveret 
 

12/3 - 2023 kl. 09.00 
Gudstjeneste, 3. s. i fasten 
 

AUT. EL-INST. EHMSEN  

Gamstvej 44 • 6600 Vejen 

Tlf. 4045 5095 
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