
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

Foto: Maren Thrysøe. 

 

Torsdag den 24. var der 

travlt på dansegulvet på 

Solhøj. 
Der var besøg fra Vejen Danse-

forening med børn og voksne og 

deres dygtige leder, Mila Pono-

mokenko. 

Børn og voksne viste standard-

danse, og det var tydeligt, at de 

var skolede: der var fin holdning 

og stor koncentration. 

 

Til slut var der også mulighed for 

selv at komme på gulvet og få 

realiseret lidt af det, man lige 

havde oplevet.  

En festlig eftermiddag! 

 

 

tirsdag, d. 5/2-kl. 14. 

Vi er… 

I GODE HÆNDER 

Christian Mørk har skre-

vet bogen, og Anita leder 

os igennem, så kom blot! 

Velkommen! 



 

 
 
eller når vi blot på en formid-
dag kan få etableret en hunde-
skov til alle byens hunde. 
Det er sammenhold ! 

 
Lad os sammen bevare det 
sammenhold og vores unikke 
foreningsliv. 
 

Derfor har byen brug for 
netop DIN hjælp! 
Så kom til fælles for-
eningsdag og deltag i 
vores generalforsamling 
d. 23/2. 
Så slipper vi for at gå i 
opløsning! 
 
Jeg glæder mig til at arbejde 
sammen med dig/jer !  
 

Med Venlig Hilsen 

 

Christian B. Hansen 

Frederiksbergvej 23 

6600 Vejen 

Tlf: 21801183 

Mail Cbh@fynsmail.dk 

 

 
 
Det vil sige, at vi dermed 
står uden kasserer og for-
mand. 
 
En kæmpe tak skal lyde. 
De har gjort en kæmpe ind-
sats og et stort stykke arbej-
de for byen. 
 
Linda skal på ingen måde 
glemmes, for hun vælger også 
at sige tak efter 5 flotte år og 
en kæmpe succes med hunde-
skoven.  
 
Vi kan på ingen måde tage 
æren for alt arbejdet, for alt 
dette skyldes sammenhold, ja 
sammenhold. 
Vi bliver nødt til at stå sammen 
for at bevare Borgerforenin-
gen. 
Tænk, hvis julemanden ikke 
længere kommer til byen, hvis 
der ingen juletræ er, eller vig-
tigst af alt ingen julestemning, 
når alt julelyset er væk. 
 
Eller, hvor skal vi gå hen og 
synge “Vi elsker vort land” til 
synet af bålets gløder og bør-
nene, der leger.  
 
Nej det må ikke ske!  
Vi skal stå sammen, skulder 

ved skul-
der.  
 
Vi har et 
unikt 
sammen-
hold i by-
en, når I 
møder op 
og hjæl-
per til ne-
de ved 
byfesten 
eller med 
at binde 
kranse,  

 

 
 

 
Af Christian B. Hansen. 
 

En kæmpe tak for alt det 
arbejde, du har lagt for 
byen. 
 
Det er bl.a. ordene, der vil ly-
de, når Borgerforeningen hol-
der generalforsamling til fælles 
foreningsdag 23/2. For der vil 
Steffen træde ud af Borgerfor-
eningen efter 5 år, da han ikke 
stiller op til genvalg.  
 
I den forbindelse søger vi en til 
at tage fat i nogle af de mange 
spændende opgaver, bl.a. ju-
letræstænding, julelys, Sankt 
Hans, anlægsdag, flag i byen 
osv. Og lad mig lige blive ved 
det, for det er nok de ting folk 
forbinder os med. Og det er 
selvfølgelig nogle ting, vi skal 
bevare ! 
Bevare siger du?  
Ja! bevare, for det bliver svært 
at nå det ene mand.  
For det bliver netop realiteten! 
 
I 2020 takker Jens Mulvad, 
som i dag er kasserer, af efter 
16 år. 
Det samme gør Henrik Holm, 
som i dag er formand, efter 11 
år. 

tel:21801183
mailto:Cbh@fynsmail.dk


  

 

 

Vil du være med i bestyrelsesarbejde og med til 

at arrangere nogle af de forskellige tiltag, som 

Borgerforeningen kan lave? 

Så kom og meld dig ved generalforsamlingen. 
 

Andst Borgerforening står bl.a. bag: 

 Anlægget inkl. legeplads 

 Hundelegeplads 

 Lyngbakkerne 

 Natursti inkl. fugletårn 

 En årlig affaldsindsamling 

 Sct. Hans bål i anlægget 

 Julebelysning i St. Andst 

 Juletræstænding med julemand og godteposer 

 

Indbetaling af kontingent 

Så er det tid for indbetaling af det årlige kon-

tingent til Andst Borgerforening. 

 

Prisen for kontingent er: 

 120 kr.  for par 

  60 kr.  for enlige & pens. par 

  30 kr.  for enlig pensionist 

 

Betaling kan ske via 

 Foreningens konto nr. 1551-9746498 

 Girokort 

 Personligt til én fra bestyrelsen 

  Mobilepay 29 65 66 84 J. E. Mulvad 

 

 
 

Invitation til generalforsamling  
Andst Borgerforening afholder ordinær general-

forsamling: 

Lørdag d. 23. februar på Andst Skolecenter 

under Fællesforeningsdag, som starter kl. 

9.30. 
 

Generalforsamlingen afholdes med følgende rammedagsorden: 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab for det foregående regnskabsår 

4. Fremlæggelse af budget for det igangværende regnskabsår 

5. Bestyrelsens øvrige punkter 

6. Indkomne forslag 

7. Valg til bestyrelsen og valg af 2 revisorer 

8.  Eventuelt 

 

Motiverede forslag fra foreningens medlemmer til punk-

ter på dagsordenen skal sendes til næstformand Steffen 

Schelde, Toften 8, 6600 Vejen, eller 

st.andstborgerforening@gmail.com og være denne i hæn-

de senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består i dag af: 

Henrik Holm     Ikke på valg 

Steffen B. Schelde  Modtager ikke genvalg 

Jens Erik Mulvad  Ikke på valg 

Christian Hansen  Modtager genvalg 

Linda R. Nielsen   Ikke på valg 

Steen Stoltenborg  Modtager ikke genvalg 

Natasja Damkær   Modtager genvalg 
 

mailto:st.andstborgerforening@gmail.com


 

 

 

 

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, 4. februar 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
 

tirsdag, 5. februar 
14:00 Læsekreds 
16:00 AUI Gymnastik -  
    Trollinger 
19:00 AUI Gymnastik -  
    Voksenhold Indoor 
 

onsdag, 6. februar 
14:00 Krolf på Solhøj 
19:30 Bankospil - Gamst  
    Forsamlingshus 
 

torsdag, 7. februar 
10:00 Krolf på Solhøj 
14:00 Banko på Solhøj 
15:45 AUI Gymnastik -  

    PowerKids  

16:45 AUI Gymnastik -  

    Familieholdet  

17:30 AUI Gymnastik -  
    Junior Mix 
 

søndag, 10. februar 
19:00 Gudstjenste 
 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

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 


