
 

En forrygende 

eftermiddag i kon-

firmandstuen. 

Af Viggo Kaspersen. 

Clara, 9 måneder som va-

gabond, en spændende 

fortælling. 

Clara skabte sit eget uddan-

nelsesprojekt, da ingen af de ek-

sisterende passede hende. 

Det gav en viden om vaga-

bondernes liv, man ikke før hav-

de haft, og det gav Clara et 13-tal 

til eksamen. 

En beretning, som viste mod og 

vilje til at gøre noget, der er an-

derledes. 

Vi mødte Hvalrossen, Banjoper, 

Rødspætten og mange flere, godt 

fortalt af KLOKKEBLOMST.       

Et godt besøg! 

En ny avis med … 

 

• Spændende fortælling i 
konfirmandstuen 

• Kagedyst og under-
holdning på Solhøj 

• Opdatering på fælles 
varmeløsning 

• Trist besked om butik 
• Beretning fra spejder-
nes generalforsamling 

• Naturoplevelser 
• Badmintonkampe 
• Fodboldberetninger 
 

God læsning 

UPDATE!!!! 
Anja Ager Aaskov skriver på 
Facebook: 

Kommende fælles varme-
løsning i Andst. 
Vi har nu ca. modtaget 
230 tilkendegivelser, så vi 
er godt i gang - men end-
nu ikke i mål. 
Vi vil de næste par uger 
komme forbi jer, der end-
nu ikke har tilkendegivet - 
i håb om at få tilstrække-
ligt med tilkendegivelser 
til, at vi kan forsætte pro-
jektet. 
I kan stadig sende en til-
kendegivelse på ... 
aa@andst-lokalraad.dk 

Kagedyst og underholdning på 
Solhøj. Af Else Dalsgaard Petersen. 

Torsdag d. 16/03 var det lagt op til dyst og underholdning.  

Vi fik besøg af Richard Våben Jensen, hvis barndom og ungdom var i 

Lunderskov og omegn, men siden 1981 har han boet i Sejljord i Norge. 

Richard har en søster, Birthe, som bor her 
i Andst, og her havde han læst i Andstavi-
sen om Solhøj, der ikke havde for mange 
penge til bl.a. underholdning, så han be-
sluttede at sponsorere en eftermiddag med 
guitarspil, sang og underholdning. Tusind 
tak for det Richard. 

Richard underholdt ca. 1 time, hvor vi alle 
sang med af fuld hals. 

I pausen blev det serveret kaffe og kager i 
lange baner.  

Se rigtig mange kager  

på side 6. 



 



 
 Spejdernes general-

forsamling 

Af Bente Ehmsen. 

Onsdag den 15. marts mødtes godt 
50 børn og forældre i Spiren. 

Spejderne legede udenfor, mens 
forældrene holdt generalforsam-
ling. 

Vi hørte lidt om, hvad spejderne 
havde oplevet i det forgangne år: 
stort pindsvinebo og insekthotel, 
forsøg med blandt andet vulkaner, 
skuespil, escape-room, og selvføl-
gelig masser af mad og skumfidu-
ser over bål. 

 Der blev fortalt om den kommen-
de tur til Tivoli Friheden for alle 
spejderne i september. 

Vi fik takket for indsatsen til de 
to, som ønskede at stoppe i grup-
perådet, og sagt velkommen til 
deres afløsere. 

Tak til lederne, som hver uge gi-
ver spejderne nye oplevelser. 

Efter en del ventetid på pizzaman-
den sluttede aftenen med pizza til 
alle. 



 
 



 

 

 

Et par  spillere 
var i gang til 
stævne i Frederi-
cia i lørdags.  

De stillede op i U15 B og 
klarede sig flot. 

Guld i MX til Julia og Ber-
tram 

Guld i DS til Julia 

Bronze i HS til Bertram 

Og en megatæt duel om 
sølvmedalje til 
Bertram Schelde 
og Villads. 



Det blev til 9 forskellige kager. 

Der blev smagt på 

herlighederne og 

diskuteret, hvad 

smagte nu bedst, 

der var jo store 

præmier på spil til de 3 bedste ka-

ger. 

Efter afstemningen blev det slået 

fast: 

Jytte løb afsted med 1.præmien 

Inger indtog 2.præmien 

Undertegnede tog en 3. præmie. 

Tusind tak til de per-

soner, der havde 

sponsoreret en kage  

 

Efter præmieoverrækkelsen kom 

kagerne af bordet, og Richard ind-

tog igen scenen med dejlig musik 

og sang. 

Det var en rigtig hyggelig og skøn 

eftermiddag med dejlig musik fra 

da de fleste var unge og et lækkert 

kaffebord

 

Richard fik bragende klapsalver 
med håb om, at han ville besøge 
os igen, og det ville han heldigvis 

gerne.  



U 15-drenge i 
stærk pulje. 
Af Kurt B. Frederiksen. 

Fodbolddrengene på U 15-holdet i 

AUI har haft det svært i forårets 
træningsturnering, hvor de er 
kommet i pulje med tre liga 3-

hold, og det er lidt af en udfor-
dring, når AUI-holdet selv spiller i 
liga 5.  

Det må kunne gøres bedre fra 

DBU-Jyllands side, men det kræ-
ver selvfølgelig, at der er fle-
re  liga 4- og liga 5-hold, der til-

melder sig, for der er jo heller in-
gen, der er interesseret i at køre 
mange, mange kilometer for at 
spille en træningskamp. 

Men de grønklædte AUI-spillere 
skal have ros for en kæmpe figh-
terånd, og den bevirkede, at pul-

jens bedste hold fra Aabenraa kun 

 førte 2-1 et godt stykke ind i 2. 

halvleg, men så slap kræfterne op, 
og sønderjyderne scorede endnu 
seks gange.  

Andst-målet blev scoret af Seba-
stian, som ligesom de øvrige hold-

kammerater ser frem til april må-
ned, hvor den rigtige turnering i 
liga 5 går i gang. 
 

Så er staben på plads. 

Det hjalp med et lille opråb fra fodboldudvalget i AUI, idet Brian har sagt ja til at hjælpe 

Anders med at træne U 9-drengene, ligesom Marie har indvilget i at stå for det prakti-

ske med besked til spillere og forældre omkring kamptidspunkter, mødetider, kørsel 

m.v., sådan at alle kan få en god forårssæson. Holdet er i gang med træningen på Andst 

Stadion hver onsdag og fredag, og de første træningskampe spilles efter påske.  



God indsats af 

liga 3-pigerne 

på U 15-holdet. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Team VAB (Vejen/Askov) har 
været tilmeldt træningsturneringen 
i DBU Jylland Region 4, men det 
var en blandet fornøjelse, da der 
kun var én modstander, Aabenraa 
BK. Den turnering var hurtigt 
overstået med en 4-1 sejr til de 
gulblusede sønderjyske piger. Så 
hvad var mere naturligt, end at 

Team VAB lige tog en trænings-
kamp mod Team SAB (Skodborg/
Andst/Bække), selvom de to hold 
også skal mødes i liga 3-turne-
ringen senere på foråret.  

For nogle af spillerne var det før-
ste gang, at de skulle spille sam-
men, men det gik faktisk udmær-
ket, hvor de to "Matilder", Falk og 
Skovrup, var særdeles flittige i 
marken, ligesom Line og LK. i 
bagerste kæde snuppede Louise K 
lige midtstopperpladsen godt bak-
ket op af Shanya, Signe og Dina, 
som totalt tog pynten af VABs 
bedste angriber.  

Bjørk var en sikker sidste skanse i 

målet, men måtte dog give op for 
to fremragende langskudsmål i de 
første 35 minutter.  

Anna var meget tæt på at scorede, 
da hun overspurtede de "hvides" 
forsvar, men skød lige ved siden 
af målet.  

Malou C, Dam, Alberte og Julie 
gjorde også en god figur, så det 
bliver spændende at se holdet i 
den første turneringskamp, søndag 
eftermiddag d. 2/4 mod Middelfart 
på udebane.  

Og tak til holdkammeraterne fra 
de tre samarbejdsklubber, som var 
mødt flittigt op for at heppe. 

Vidste du, at du på Vejen.dk kan se en lille video, der for-

tæller om de mange fritidsmuligheder, der tilbydes i kom-

munen. 

Gå ind på Vejen.dk og find: FRITIDSGUIDE. 



 

Jeg stod inde i en marskandiserbutik 
og tingede om prisen på et bord, da 
en ung mand kom slæbende på en 
stol, stillede den foran marskandise-
ren og spurgte, hvad den var værd. 
”Otte kroner”, svarede marskandise-
ren. 
 

”Er den ikke mere værd?” udbrød 
den unge mand forbavset. 
”Mere kan jeg ikke give for den, un-
ge mand”, sagde marskandiseren 
hovedrystende og begyndte at un-
dersøge stolen nærmere. ”De kan 
selv se her, der er en revne i det ene 
stoleben og her skaller malingen af. 
Otte kroner, ikke en øre mere er den 
værd.” 
 

”Næ,” sagde den unge mand, ”så 
tror jeg, jeg tager den”. Han tog sin 
tegnebog frem.  
”Den stod udenfor sammen med 
nogle andre ting, der var mærket 48 
kr., men jeg tænkte, det måske var 
en fejltagelse, så jeg hellere måtte 
høre Dem ad, hvor meget den var 
værd.” 

”RIDE RANKE” 

”Lille Viggo, vil du ride ranke”? 

Første linje af digt af H. C. Ander-
sen, som han skrev til Viggo Drew-
sen i 1832. 

”Ride, ride, ranke, hesten hedder 
Blanke” er begyndelsen til et gam-
melt børnerim, der igen bygger på 
et ældgammelt, i sin tid endog me-
get almindeligt rim om en død-
nings ridt: ”Månen skinner blank, 
dødmand rider rank”. 

Bevingede ORD 



 

 

 

 

 

 
 

27/3 - 2023 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

28/3 - 2023 kl. 14.00 
Læsekreds i konfirmandstuen 
 

29/3 - 2023 kl. 14.00 
Tæppecurling 

 

30/3 - 2023 kl. 14.00 
Påskefrokost på Solhøj 
 

1/4 - 2023 
EANP lan /aflyst 
 

2/4 - 2023 kl. 10.30 
Gudstjeneste, Palmesøndag 

 

AUT. EL-INST. EHMSEN  
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Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

Til lykke til Laura Klyhn. 

”Du var faktisk den eneste, der kunne fin-

de alle kyllingerne!”     Red. 

Vi finder også 

en plads til din 

annonce! 

Skriv til … 

avisen@ 

andstavisen.dk 

Velkommen 


