
 

 

 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Onsdag aften var der for-

tællinger i kirken. 
 

6 af byens borgere havde besluttet 

sig for at dele en af deres læste 

bøger med andre. 

Det gav mange spændende ople-

velser, som vekslede mellem ro-

maner, slægsbeskrivelse og mere 

personlige beskrivelser. 

 

Aftenen sluttede med en hyggelig 

snak over lidt kiks, ost og rødvin. 

 

Der er annonceret en aften mere 

den 31. januar. Den bliver måske 

til noget, hvis der er flere, der er 

”Vild med bøger”. 

 

 

Tà til informationsmøde og hør 

om tilskudsmuligheder via LAG 

Vejen-Billund m.fl. 

Den Europæiske Landbrugsfond 

for Udvikling af Landdistrikterne.  

 

Danmark og Europa investerer i 

landdistrikterne. 

LAG Vejen-Billund inviterer inte-

resserede til at deltage i informati-

onsmødet: 

Onsdag den 30.01.2019 kl. 17.30 

- ca. 20.30, Kongeåkroen, Kon-

geåvej 111, Foldingbro. 

 

Program 
 

17.30 Ankomst, registrering, sand-

wich m.m. 

18.00 Velkomst v/formand Børge 

Jensen. 

18.05 Hvad sker der i Folding-

bro ? 

18.45 Mulighederne via LAG Ve-

jen-Billund samt gode idéer til 

medfinansiering af projekter - bl.a. 

via crowdfunding m.m. v/Merethe 

Juul. 

Tilmelding senest 25.01.2019. 

Send en e-mail til lagvejenbil-

lund@gmail.com 

eller kontakt Merethe Juul på tlf. 

20285668 

 

Se også: www.facebook.com/

lagvejenbillund  

 

v/Helle Scheffmann 
Langrejsvej 8, 6600 Vejen 
28353864 / 53373864 
Find os på Facebook 

Langrejsgaard 
           brugskunst & retro 

 

Drop-in  

fredag  d. 25. kl. 9 
 

En lille halv time i kir-

ken med et par salmer/

sange og et ord  

til dagen og vejen. 

 

tirsdag, d. 22. jan. kl. 14.00 

i konfirmandstuen. 

 

Strikke-

pinde, 

hækle-

nåle 

eller? 

https://www.facebook.com/lagvejenbillund
https://www.facebook.com/lagvejenbillund


 

 
 

Det er let at føle sig magtes-
løs, når vi gang på gang hører 
om klimaforandringernes kon-
sekvenser.  
Men her er din chance for at 
gøre noget, der virkelig nytter. 

 

 
 
Og du er ikke alene. Du er én 
ud af tusindvis af indsamle-
re, der står sammen om ver-
dens nok vigtigste sag. 
 
A propos klimaet:  
Du kan skære ned på oksekø-
det, sortere dit affald og drop-
pe flyrejsen – men hvor meget 
forskel kan du egentlig gøre 
ene mand eller kvinde? Godt 
spørgsmål.  
 

 

 

Fra Folkekirkens Nødhjælp. 

 

Folkekirkens Nødhjælp 
kaster næstekærligheden 
på klimaet, til den årlige 
sogneindsamling søndag 
den 10. marts 2019. Som 
indsamler kan du klæde 
verden på til klimaforan-
dringerne. 
 
Klædt på til klimaet 
I år er Folkekirkens Nødhjælps 
sogneindsamling dedikeret til 
de klimaforandringer, som 
rammer os alle sammen, men 
som rammer særligt stærkt i 
verdens fattigste lande.  
Her er man ikke nær så godt 
klædt på til det nye klima, som 
vi er i Danmark.  
Man mangler kloaksystemer, 
der kan aflede vandet ved 
oversvømmelser.  
Man mangler broer, der kan 
bringe folk i sikkerhed.  
Mangler vand, når tørken tøm-
mer depoterne.  
Mangler mad, når ressourcer-
ne slipper op. 
 
Klimaforandringer er en af ho-
vedårsagerne til, at 821 millio-
ner mennesker – svarende til 
hver niende verdensborger – 
sulter, og at tallet er på vej op. 
 
Den gode nyhed er, at løs-
ningerne findes. Vi kender 
dem. Og vi har brug for dig. 
 
Som indsamler er du med til at 
samle ind til broer, diger og 
flugtveje, der kan udgøre et 
værn mod katastrofer.  
Du er med til at samle ind til 
rent drikkevand og mad, der 
kan overleve tørken.  
Du er med til at klæde verden 
på til klimaforandringerne.  



  
 

Vigtig meddelelse fra Andst Avisen  
til foreningsformænd m.fl. i Andst sogn:  

 
Indkaldelse af navne på foreningsudpegede repræsentanter til Andst 
Avisens repræsentantskabsmøde, der afholdes den 18. februar 
2019.  
 
 
I henhold til vedtægternes § 4 meddeler de repræsenterede foreninger navn/ navne på de 
personer, der skal udgøre repræsentantskabet fra den 18.2.2019 og et år frem.  
 
Det nuværende repræsentantskab (2018) består af følgende foreninger og repræsentanter:  
 

2 for Andst Ungdoms- og Idrætsforening: Ole Müller, ? 
2 for Spejderne i Andst: Finn P. Nielsen, Bente Ehmsen  
2 for Andst Borgerforening: (Ingen udpegede)  
2 for Andst Lokalråd: John Raahauge, ? 
1 for Andst Erhvervsklub: (Ingen udpeget)  
1 for Andst Forsamlingshus: Jørgen Stenderup  
1 for Gamst Forsamlingshus: (Ingen udpeget)  
1 for Menighedsrådet: Viggo Kaspersen  
1 for Andst Støtteforening: (Ingen udpeget)  
1 for ABA (Andst Borger og Aktivitetscenter): John Krogh  
1 for Brugerrådet v. Solhøj: Carl Henning Thrysøe  
1 for Grundejerforeningen Bjergevænget: Valdemar Rasmussen  

 
 

Foreningerne bedes meddele navn/navne på de personer, der udpeges som repræsen-
tanter for den kommende periode, senest den 26. januar 2019 til formanden, Ulla Enge-
bæk, på mail: ulla@engebaek.dk eller på tlf.: 28768408  

 
Bemærk: Indkaldelsen af navne sker kun ved denne annoncering!  
 
Der udsendes ikke særskilt indkaldelse pr. brev eller 
mail til de repræsenterede foreningers formænd.  
 
 
 

Andst, januar 2019  
Forretningsudvalget 



 

 

  

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

 

 

 

Indleveringsfrister - avisen@andstavisen.dk tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydeligt mærket ” Andst Avisen, afsender + evt. annoncestr.” Udgiver: Andst Avisen, Oplag 624  

Avisudvalg:  Viggo K.4041-8206(Ansv. red./skriv/annonc), Ulla Engebæk,2876-8408 (formand), Helle Agerskov Høffner, 2067-5011 (korrektur), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  

- www.Andst.info 

 

 

 

 

 

 

 

mandag, 21. januar 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
 

tirsdag, 22. januar 
14:00 Strikkecafé 
16:00 AUI Gymnastik -  

    Trollinger 

19:00 AUI Gymnastik -  

    Voksenhold Indoor 
 

onsdag, 23. januar 
14:00 Krolf på Solhøj 

19:30 Bankospil -  

    Gamst Forsamlingshus 
 

torsdag, 24. januar 
10:00 Krolf på Solhøj 

14:00 Opvisning ved danse- 

    glade børn fra Vejen 

    på Solhøj 

15:45 AUI Gymnastik -  

    PowerKids  

16:45 AUI Gymnastik -  

    Familieholdet  

 17:30 AUI Gymnastik -  

    Junior Mix 

19:00 Generalforsamling 

    Andst Forsamlingshus 

19:30 Generalforsamling 

    Gamst Forsamlingshus 
 

fredag, 25. januar 
09:00 Morgensang i kirken 

19:00 Irsk Aften 

    Gamst Forsamlingshus 
 

søndag, 27. januar 
10:30 Gudstjeneste  

11:15 Håndboldkamp Damer 

12:20 Håndboldkamp Damer 

13:30 Håndboldk. U 16 Dren. 
14:00 Banko på Solhøj 
14:40 Håndboldk. Herre S.2 
16:00 Håndboldk. Herre S.3 
 


