
 

 

 

 

Byggegrunde ved Hjor-

tebakken i St. Andst 

Af John Raahauge på Facebook. 

Vejen Kommune udbyder bygge-
grunde på Hjortebakken, St. Andst 
i perioden 16. januar 2019 - 5. fe-
bruar 2019 kl. 12.00. 

Grundstørrelserne variere fra 777 
m² - 1.109 m². 

Mindsteprisen for grundene er 271  

 

 

kr. pr. m² inklusive moms. 

Boligområdet er udlagt til individuel 
opvarmning, f.eks. jordvarme, luft til 
vand varmepumpe m.v. 

Tilslutningsbidrag til forsyningssel-
skaber betales af køber. 

Sammen med købesummen op-
kræver Vejen Kommune tilslut-
ningsbidrag for el, vand og kloak, i 
alt 107. 671,78 kr. inklusive moms. 

 

 

 

Stikledningsbidrag for bl.a. vand 
opkræves af vandværket, og var i 
2018 på 5687,50 kr. inklusive 
moms. 

Boligområdet Hjortebakken er i spil-
devandsplanen udlagt til separat 
kloakering. 

Spørgsmål til byggeri og krav i for-
bindelse med byggetilladelse - kon-
taktperson: Morten Gottschalk, Ve-
jen Kommune, mogo@vejen.dk,   
tlf: 79 96 62 78. 



  

gav løfter om, at indsatsen vil bli-

ve bedre ved næste JBU-stævne 

den 23. februar i Andst-hallen.  

Stor tak til de forældre, der styre-

de holdet denne ene gang. 

Allerede lørdag d. 2. februar skal 

begge U 11-hold i ilden igen, da 

AUI afvikler sit årlige indefod-

boldstævne for piger.  

Der er tilmeldt 11 hold i rækken. 
 

Desværre var der kun tilmeldt et 

enkelt U 12-hold fra Rødding, så 

denne række kan ikke gennemfø-

res, og det samme gælder U 8 - 

og U 9-rækkerne.  

 

Efter jul har vi 

valgt at stille 

med et rent U 12

-hold i JBUs in-

defodboldturne-

ring.  

På forhånd var 

vi forberedt på 

en svær opgave, 

for i modsætning 

til vores hold, 

havde vores 

 

Tredje kamp var mod Hjerting, 

puljens bedste hold, som vandt 

alle deres fire kampe, men de 

grønblusede piger kunne glæde 

sig over, at de var det eneste hold, 

der scorede mod Hjerting. 1-3.  

Sidst kamp mod Jerne blev vun-

det 3-0. 

 

Et afbudsramt hold fra Andst 

"City" skulle på langfart til Hor-

nehallen, og det viste sig at blive 

en svær opgave mod HTS 2, 

Bække (et nyt bekendtskab) og 

Askov.  

Det blev til tre nederlag, men især 

den sidste kamp mod Askov (1-2)  

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

U 11-pigerne i AUI har været til 

deres første stævne i 2019, efter 

at puljerne er blevet lavet om til 

A- og B-rækker.  

Andst "United" havde spillet sig 

op i A-rækken, hvor tre nye 

spændende modstandere ventede i 

Ribe Fritidscenter.  

Første modstander var Ribe, som 

vi også havde mødt før jul uden at 

kunne vinde over dem. Det lykke-

des denne gang. 2-0 til Andst. 

De fortsatte det gode spil i næste 

kamp mod Højer, der også blev 

slået 2-0. 
 



 

 

 

modstandere flere år med fod-

bolderfaring, og det gjorde det jo 

heller ikke bedre, at der også her 

var afbud.  

Heldigvis var der U 11-spillere, 

der viste fin klubånd ved at stille 

sig til rådighed på U 12-holdet. 

Det gav tre nederlag til Vorbasse/

Hejnsvig, til Tarp og til Rødding, 

men der var klar fremgang fra 

kamp til kamp. Vi fik da også 

scoret mål, så vi må lige give den 

en ekstra skalle til træningen in-

den næste JBU-stævne den 24. 

februar. 

BOGBUSSEN 
Holder hver tirsdag 

kl. 13.15 - 13.45 

på hjørnet af 

Markdannersvej  

og Vestergyden 
 

Har du bestemte ønsker ved-

rørende titler eller emner,  

kontakt da Vejen Bibliotek  

på tlf. 79 96 52 50 eller  

vejbib@vejenkom.dk 



 

 

 

 

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, 28. januar 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
 

tirsdag, 29. januar 
16:00 AUI Gymnastik -  
    Trollinger 
19:00 AUI Gymnastik -  
    Voksenhold Indoor 
 

onsdag, 30. januar 
14:00 Krolf på Solhøj 
 

torsdag, 31. januar 
10:00 Krolf på Solhøj 

12:00 Gule ærter fest 
15:45 AUI Gymnastik -  

    PowerKids  

16:45 AUI Gymnastik -  

    Familieholdet  

17:30 AUI Gymnastik -  
    Junior Mix 
 

fredag, 1. februar 
20:00 Rul og leg med  
    Event Andst 
 

søndag, 3. februar 
09:00 Gudstjeneste 
13:20 Håndboldkamp Damer 
14:30 Håndboldkamp  
    U16 Drenge 
15:40 Håndboldkamp  
    Herre serie 2 
17:00 Håndboldkamp  

    Herre serie 3 

v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen 

 

VILD MED BØGER 

annonceret til d. 31. jan. er aflyst, men kan 

komme igen senere.     MENIGHEDSRÅDET. 


