
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

En festlig dag med fæl-

les morgenkaffe. 
 

Efter velkomst kunne Borgerfore-

ningen holde deres generalfor-

samling med årsberetning, valg 

m.m.. 

Man oplevede her for første gang i 

”mands minde”, at der blev kamp-

valg til bestyrelsen, et meget posi-

tivt tegn på opbakningen til fæl-

lesskabet i Andst. 

Nyvalgte til bestyrelsen blev: 

 Simon Jensen 

 Helene Klyhn 

 Michael Krogh 

 Tommy Ditlevsen 

og suppleanter blev 

 Christian B. Hansen 

 Jonas Høgh. 

Der er en sund økonomi i Borger-

foreningen, og i 2018 blev der et 

overskud på 7.275 kr. 

Den 31. marts er der affaldsdag, 

hvor der er brug for mange hæn-

der, og det samme gælder den 4. 

maj, hvor der er arbejdsdag i an-

lægget. 

 

ÅRETS GANG I ANDST. 

Byfestudvalget kunne berette om 

en Bonderøvsfest med stor opbak-

ning fra frivillige og sponsorer og 

med stor deltagelse i aktiviteterne. 

 

 

 

 

Der blev et overskud på 40.000 kr. 

 

I 2019 bliver temaet MEXICO. 

Der arbejdes på livet løs i alle 

hjørner, og der er brug for 150 

vagttimer til byfesten. 

Vigtigt, at tilmelding kommer i 

god tid og ikke i sidste øjeblik. 

 

 

ANDST LOKALRÅD  er forbin-

delsen mellem Andst og kommu-

nen.  

Lokalrådet bringer nyt fra kom-

munen til sognet, og det bringer 

vore ønsker og behov til kommu-

nen. 

Lokalrådet er ”talerøret”. 

 

Der har i nogen tid været arbejdet 

på en ny hjemmeside til afløsning 

af den gamle Andst.info. 

Der er behov for en hjemmeside, 

hvor organisationer og andre har 

nemmere ved at gå ind med deres 

ting. 

Vigtigt, at det så bliver gjort, at 

tingene bliver holdt ved lige/

opdateret. 

 

HJERTEGRUPPEN. 

Hjertegruppen blev etableret 17. 

nov. 2011. 

Der skulle skaffes en hjertestarter, 

og det er siden blevet til i alt 7. 

Drop-in  

torsdag  7/3 kl. 17.00 
 

En lille halv time i kir-

ken med et par salmer/

sange og et ord  

til dagen og vejen. 

Læs i denne avis om: 
 AUI’s generalforsam-

ling. 

 Spejdernes Gruppe-

møde. 

 Uddeling af priser i 

AUI. 

 Pigefodbold. 

 Volley-kampe. 

 Indsamling 10. marts. 

 Forårsmarked i Andst 

City. 
 

God fornøjelse! 

Gudstjeneste 
sammen med  
spejderne 

tirsdag  5/3 kl. 17.00 
 

Kom og oplev  
en anderledes gudstjeneste 

Efterfølgende  

spiser vi sammen. 



det har bidraget til AUI´s økono-

mi.  

Fremad laver Bauhaus ”løbende” 

status, så de får ikke brug for vo-

res hjælp. Vi kigger efter lignende 

opgaver, hvor vi kan tjene penge 

og være sammen om at løse en 

opgave. 

Vi har dog stadig lidt opgaver hos 

Bauhaus i Vejle – 3 weekender 

hvert år (Påske – Sommer – Ok-

tober), hvor vi  serverer morgen-

kaffe og rundstykker og laver for-

skellige konkurrencer / aktiviteter 

med børnene, og til frokost griller 

vi pølser og serverer fadøl og 

saftevand.  

Disse weekender byder aktivi-

tetsudvalgene ind på. . 

De står selv for bemanding og 
tjener dermed også selv et beløb 
til udvalget. 
Jeg fik i løbet af 2018 foræret et 
par sække med håndklæder 
(næsten helt nye). Jeg måtte bru-
ge dem, som jeg ville.  Vi fik 
broderet AUI på håndklæderne, 
og de blev til en ”lille” julehilsen til 
alle ledere og hjælpetrænere.  
Jeg vil gerne takke den glade gi-
ver, John Gerdsen, og sige, at de 
bragte lykke, selvom de var ble-
vet kasseret. 
I januar holdt vi møde med Vejen 
Kommune, Fælles Fodslaw / lo-
kalrådet, ABC og ABA om mang-
lende faciliteter i Andst. Hvad kan 
Vejen Kommune hjælpe os med? 
Hvordan kommer vi videre med 
f.eks. et fælles samlingssted.  
 
De er MEGET lydhøre over for 
vore ideer og hører vores bud-
skab.  
De kom med nogle forslag til, 
hvordan vi kommer videre, og 
derfor skal vi til endnu et møde 
på tirsdag med Vejen Kommune 
(Teknik & Miljø).  
Det er meget spændende. 
 
Vi er langt med projekt ”Liv i An-
dedammen” og var til møde i Fol-
keoplysningsudvalget i Vejen 
Kommune, hvor vi var blevet bedt 
om at fremlægge projektet. 
 

men rig på frivillige, engagerede, 
glade og dejlige mennesker. Rig 
på frivillighed og fællesskab. 
 
Alle disse frivilliges mænd / ko-
ner / børn må tit være overbæ-
rende og give plads til frivillighe-
den – som måske nogle gange 
kommer i første prioritet. 
Derfor holdt vi i november 2017 
en DM festdag i AUI for ALLE der 
på en eller anden måde er berørt 
af denne frivillighed fra vi startede 
DM forløbet i 2016. 
 
DM har gjort AUI til en fælles op-
gave. Vi er rykket tættere sam-
men i AUI. Vi gør det sammen! 

 
Som Kurt Frederiksen, AUI fod-
bold, for nylig skrev i Andst Avi-
sen:  

Det bedste hold er  
sammenHold! 

Og det har vi i AUI. 
 
Jeg sluttede min beretning med, 
at AUI var blevet nomineret til at 
blive Årets Forening 2017 i Vejen 
Kommune – og at VI VANDT den 
fine titel.  
Vi var i TV Syd, da vi var mange, 
der trænede sammen til Royal 
Run i Esbjerg 2018.  
 
Vi var i alt godt 60 deltagere fra 
Andst - både børn og voksne 
bakkede om det gode initiativ, og 
vi havde en helt fantastisk dag. Vi 
havde uddannede trænere, som 
gik/løb med os hver torsdag og 
søndag, indtil vi skulle til Esbjerg 
og løbe med Kronprinsen.  
 
Vi (Event Andst og bestyrelsen) 
blev også interviewet af DGI og 
havde en stor annonce i bladet 
UDSPIL kort inden sommer. 
 
AUI har i årets løb været med til -
med lidt frivillige mandetimer - at 
bygge ABA´s nye redskabsrum, 
som skal indvies lige om lidt, og 
alle aktivitetsudvalg glæder sig til 
at ”flytte ind og tage det i brug”. 
 

AUI har i 12 år hjulpet Bauhaus 

(Esbjerg, Kolding og Vejle) med 

at lave statusoptælling, og det 

har vi været rigtig glade for, da 

200 1. hjælpere har været igen-

nem uddannelsen. 

Hjertegruppen har fungeret under 

Lokalrådet, men er nu klar til at 

være selvstændig, og det blev den 

etableret som den 18/9 2018. 

 

Der er generalforsamling den 

28/3 i den nystartede forening. 

Medlemskab koster 50 kr., og der 

er opfordring til at tilmelde sig. 

 

SPEJDERNE. 

Bente Ehmsen gav en beretning 

om årets gang i gruppen. 

Sommerlejren bliver igen i år på 

Houens Odde, KFUM-Spejdernes 

center øst for Kolding. 

Spejderarbejdet har også brug for 

voksenhænder til at lede børnene, 

så har du lyst til at være med i et 

godt voksenfællesskab er du vel-

kommen. 

 

FÆLLES FODSLAW. 

Vær ikke i tvivl: der arbejdes sta-

dig, men der har ikke været så 

meget at melde ud om. 

 Der er etableret et samar-

bejde med Vejen Kommu-

ne. 

 Der er lavet en undersøgel-

se om, hvad Andst gerne 

vil, 

men vi venter stadig på en forløs-

ning. 

 

AUI holdt generalforsamling og 

her kommer formandens beret-

ning: 
 
 

Af Elly Laursen. 

 

Sidste år indledte jeg min beret-
ning med: 

Danmark er et rigt land - 
Andst er en rig by - AUI 
er en rig forening.  
Her tænker jeg ikke på penge, 
materielle goder og sådan noget, 



 
 frivillighedsfest 
 og naturligvis skal vi have  

  liv i Andedammen. 
 
Det var, hvad jeg valgte at beret-

te om fortid, nutid og fremtid. 

 

 

Karen Slot Pedersen har gennem 

mange år været sekretær for besty-

relsen og været en aktiv del af vores 

DM i foreningsudviklingsforløb i AUI. 

Der har været mange, mange ople-

velser sammen.  

Hun har dog valgt at træde tilbage 

nu og fik i 

den forbin-

delse en 

stort tak for 

sin indsats. 

Karen vil 

gerne give 

en hjæl-

pende 

hånd, når 

der er be-

hov for det. 

Det er vi 

rigtigt gla-

de for.  

Vi har lavet et årshjul. Dog er det 

ikke helt færdigt endnu. Vi (Su-

sanne) fylder på, når der er en 

UPSér.  

Vi har også brugt tid på den nye 

Persondatalov. Vi er ikke helt i 

mål, men det forventer vi at blive 

på det kommende møde i starten 

af marts. 

 
Vi har på trods af et stort arbejde 
i udvalgene haft en lille tilbage-
gang i medlemsantallet: fra 491 til 
477. Vi ligger stadig en del over 
2016 = 414, og med de tiltag, vi 
har i støbeskeen, skulle med-
lemstallet gerne stige lidt igen. 
Nogle af de nye tiltag, vi går og 
pusler med, er: 
 e-sport/LAN 
 demens træning i samar- 
   bejde med Vejen Kommu- 
   ne og 2 uddannede fysio- 
   terapeuter 
 et outdoor udvalg, hvor bå- 

  de tennis og petanque kan  
  høre under, såfremt det bli - 
  ver aktuelt igen. Ligesom   
  mountainbike også kan kom-
  me ind under dette udvalg. 

 idræt om dagen 

De er meget imponerede over 
vores nye projekt og vil bruge vo-
res eksempel andre steder rundt i 
kommunen. 
De sagde, at det altid er spæn-
dende at høre, hvad vi nu har 
fundet på i Andst (I er jo en by i 
udvikling). 
 

DM i foreningsudvikling har 
lært os, at stilstand er lig med 

tilbagegang! 
AUI’s bestyrelse afholder 11 mø-
der i løbet af året, og aktivitetsud-
valgene er med til 4 bestyrelses-
møder hvert år.  
Det gør, at aktivitetsudvalgene 
har bedre tid og overskud til at 
engagere sig i det, de ”brænder 
for” – i stedet for at mødes med 
bestyrelsen 11 gange om året.  
Det betyder ikke, at vi ikke har 
interesse i aktivitetsudvalgene. 
Vi er aldrig længere væk end en 
SMS, en telefonsamtale eller en 
snak i ABA, når vi mødes der.  
De kan se, når vi har haft møde, 
og kan læse referat fra møderne, 
da de bliver lagt ind i foreningens 
IT system, Conventus, og der bli-
ver sendt en mail, når vi har af-
holdt møde. 
 

 

KFUM-spejdernes Gruppemøde/generalforsamling. 

 

Tirsdag, den 19/3 kl. 17.15-18.45 i Spiren. 
Vi starter med løb, aftensmad og slutter med generalforsamling. 

 

Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Formandsberetning  

3. Gruppelederberetning  

4. Regnskab  

5. Indkomne forslag  

6. Valg til grupperåd  

7. Valg af revisorer og suppleant 

8. Evt.  
 
Indkomne forslag skal være grupperådsformanden (Finn Nielsen fpn@youmail.dk) 
i hænde senest d. 10/3.  

mailto:fpn@youmail.dk


 Indstillingen lød således:  
Jeg vil gerne indstille U16 håndbold-
drengene og deres trænere til årets 
teampris.  
De skal have prisen for deres super- 
gode sammenhold. De møder op til 
alle træninger og kampe (der er al-
drig problemer med at stille hold).  
 
I 2018 vandt de alle kampe det før-
ste halvår og var derfor til kredsme-
sterskaber, hvor de desværre "kun" 
blev nummer 2.  
 
De vandt bronze til kommunemes-
terskaberne i 2018, og faktisk kan 
holdet fejre 10 års jubilæum i 2018. 
(September 2008 startede holdet) 
 
Nu er de blevet U16 drenge, og det 
er meget specielt at så lille en klub 
har et U16 hold. 
 
Så drengene skal have prisen for at 
ville deres sport så meget, at de selv 
sørger for at holde gang i deres hold.  
 
De hjælper gerne med til at tjene 
penge til klubben. Der er fx. ingen 
brok over at skulle ud og sælge jule-
kalender, som hele holdet også hjalp 
med.  
 
 

Årets leder i AUI 2018  

kampfordeler, og det er jo oftest en 
klubs ansigt udad til, og i øjeblikket 
er du også fodbold formand med alle 
de opgaver, som det medfører.  

 
Velfortjente sølvnåle til Jer begge.  
 
 
Årets team – blev U16 drengene 
og deres trænere – STORT tillykke 
AUI’s bestyrelse valgte i år følgende 
indstilling som årets team. Det var et 
rigtigt godt valg, og det må siges, at 
jeg m.fl. fik lidt tårer i øjnene, af at se 
på de små purke på billedet Lone 
havde fundet frem. Desværre havde 
Henrik ikke mulighed for at overvære 
overrækkelsen.  
 

 
 
De er blevet noget større siden 

Sølvemblemer fra DBU 
til Arne og Finn – 
STORT tillykke 
Kurt Frederiksen havde søgt DBU 
om at få tildelt sølvnåle og sølvem-
blemer. Desværre havde han pga. 
fodboldstævne ikke mulighed for at 
overrække dem selv personligt, det 
tog Elly Laursen sig af.   
Kurt skrev: 
Vi har jo rigtig mange frivillige ledere 
i de forskellige idrætsgrene i Andst 
Ul, og her er vi så heldige, at en af 
de organisationer, hvis turnering vi 
deltager i -  nemlig DBU-Jylland, har 
nogle hædersbevisninger, som til 
deles frivillige ledere, der som tom-
melfingerregel har været med i 
mindst 15 år. Og sådanne ildsjæle 
har vi i AUI. 
Arne Sørensen har siden midten af 
90erne, hvor han blev Old Boys spil-
ler, haft en finger med omkring dette 
hold, og det gav ham så meget blod 
på tanden, at han få år efter overtog 
styringen af pengesagerne i fodbold-
afdelingen. Det er ikke som træner, 
at du har ydet den største indsats, 
for som din kone, Susanne, har sagt: 
Det har han hverken temperament 
eller tålmodighed til. Til gengæld har 
du været utrolig flittig i mange andre 
AUI-sammenhænge, ikke mindst, 
når fodboldafdelingen skulle stille 
med arbejdskraft i forskellige udvalg 
her i sognet.          
 

                                                                                                                                             
Finn Nielsen har virkelig taget sin 
tørn i fodboldafdelingen, dels som 
ungdomstræner i en halv snes år, 
(det er altid godt, når man selv har 
børn), og dels som medlem af fod-
boldudvalget i mere end 20 år. Du 
har været baneopkridter, du er 



 

 

 

Det slog de sortblusede piger lidt ud 

af stilen, så de tabte deres næste 

kamp mod Ribe med 3-4.  

 

I kampen mod Højer måtte "United" 

se sig slået med 2-1 på et mål kun 7 

sekunder før tid, men endnu en super 

kamp gav en fin sæsonafslutning og 

en sejr på 3-1 over Ribe. 

 

Her får Ida sin velfortjente JBU-

medalje, mens Mia Maja, Sofie, Ma-

tilde og Katrine ser til. 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

JBU region 4 havde placeret sæso-

nens sidste JBU-stævne i indefod-

bold i Andst-hallen, og de fem hold i 

A-rækken gav hinanden en forrygen-

de sæsonafslutning med 36 mål i de 

10 kampe.  

 

Andst "United" spillede 1-1 mod 

Jerne i den første kamp, hvorpå Hjer-

ting var næste modstander.  

Vestjyderne havde inden dagens 

kampe vundet alt, men en flot, flot 

kamp af begge hold sluttede 3-3.  

 

Du kommer ikke fra Andst. Du bor 
ikke i Andst. Men du har heldigvis 
familie i Andst, og det er derfor, du 
har opdaget Andst, og det er vi glade 
for. 
Du er en super træner, stævnean-
svarlig, holdleder og god til at holde 
kontakt til alle forældre, så de ved, 
hvad der skal ske, og hvad der er 
behov for levering af.  
Super til at tilpasse sig skolens pro-
gram og få lagt tider ind imellem til 
træning af ungerne. 
Respekt og tillid er værdier, som Kurt 
giver og får af børnene. 
Andst Avisens faste skribent - både i 
billeder og beskrivende tekst fra 
kampe. 
Kurt kan trække hele 50 børn i Andst 
sammen med de andre fodboldtræ-
nere. Det er bare flot.    
Du tager dig godt ud som hold/
stævneleder med dine nye fodbold-
bukser og DM-trøjen. 
Du er opmærksom på dine omgivel-
ser og sørger for, at andre bliver 
hædret og hyldet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

havde sidste runde i JBU-turnerin-

gen.  

Traditionen tro er Andst "City" lang-

somme startere, og første kamp mod 

Askov blev da også tabt med 1-5. Nu 

skal det dog også siges, at Askov var 

i absolut stærkeste opstilling. Men 

det slår ikke "City" ud, og den næste 

kamp mod Bække blev vundet med 

1-0, selv om holdet skulle spille to 

kampe i træk uden pause. Så stod 

menuen på topholdet fra HTS, og det 

blev noget af en dyst med hele 7 mål 

i en kamp, hvor de hvidblusede lige 

havde et topholds held med en sco-

ring 12 sekunder før tid. Ærgerligt, 

men stor ros til "City", som også kan 

være tilfreds med deres indsats i 

denne sæson. 

 

 

Målnettene fik rigtig lov at blafre i 

Andst-hallen, og det er næsten ær-

gerligt, at indefodboldsæsonen er 

ved at slutte, for der blev rigtig gået 

til makronerne, da B-rækken også 

 
 

Af Kurt B. Frederiksen 

 
Fodboldpigerne på U 12-holdet i 

Andst afsluttede JBU-turneringen 

i indefodbold  i weekenden med 

en lille sviptur til Vorbasse-

hallen.  

Det var med lidt bange anelser, at 

vi tog afsted, for det forrige stæv-

ne havde budt på lutter nederlag 

mod nogle modstandere, som må 

have spist masser af Ota Solgryn 

under deres opvækst.  

 

Men stor ros til AUI-holdet, som 

gjorde det absolut tilfredsstillen-

de.  

De to første kampe mod Rødding 

og mod Tarp blev spillet uden 

pause, og de gav to hæderlige ne-

derlag på 1-3 og 1-4, hvor AUI 

havde rigtig mange skud på ban-

den lige ved siden af målet.  

Sidste kamp var mod hjemmehol-

det fra Vorbasse/Hejnsvig, og her 

viste Andst-pigerne, at der virke-

lig er krummer i dem. Sidste gang 

blev det til et nederlag på 0 - 9, 

men denne gang sluttede opgøret 

2-2, og selv den "sorte" dommer 

fra Sydvestjysk dommerklub ro-

ste Andstholdet efter kampen. 

Og det var der lige en god løsning 

på: Is til alle.  

 



  

 

 
 

Af  Helle Christensen. 

 

Den 24. februar havde vi 3 

hold volleyspillere til stæv-

ne. 
 

Level 1 og Level 4 var i Øster 

Starup, og Teen 1 var i Vojens. 

 

Level 1: James, Adam, 

Mille og Alberte vandt 

guld. 
 

 

Level 4: Annabelle, Sara, 

Signe, Sofie Marie og Lær-

ke vandt guld. 
 

 

Teen 1: Andrea, Sofie og 

(Gustav mangler på bille-

det) vandt sølv. 

 

 



 

 

 

 
Af Viggo Kaspersen. 

 

Klimaforandringerne slår 

stadig voldsommere igen-

nem i verdens fattigste lan-

de. 

Mennesker, der overlever 

fra høst til høst, er meget 

sårbare overfor selv den 

mindste ændring i vejr-

mønstret. 

UGANDA:  

Hyrdefolk opmuntres til at erstatte de tradi-

tionelle grenindhegninger omkring deres 

ejendom med levende hegn. Ideen slår an, 

fordi der næsten ikke er flere træer at fælde. 

I flygtningelejre genbruges husholdnings– og 

haveaffald til produktion af briketter.  

Briketterne erstatter brænde og trækul og 

reducerer træfældning. 

DANMARK: 

Folkekirkens Nødhjælps Wefood-

butikker bekæmper madspild og sæl-

ger overskudsmad (varer med beska-

diget emballage, forkert mærkning 

og overskredet ”sidste salgsdato”), 

som ellers ville være blevet smidt ud. 

KENYA: 

Flygtninge i Kakuma-lejren lærer at 

avle fårekyllinger. Fårekyllinger er 

meget næringsrige, og CO2-udled-

ningen ved fårekyllingeopdræt er 

75% mindre end ved kyllingeopdræt. 

ZAMBIA: 

Småbønder får undervisning i bedre 

dyrkningsmetoder og i at bygge over-

svømmelsessikrede toiletter. Landsbyer 

graver reservoirer, der kan opsamle 

regnvand og fungere som put-and-take 

fiskesøer. 

CAMBODIA: 

Vi etablerer lokale katastrofe-

beredskaber og afvikler red-

nings– og evakueringsøvelser i 

oversvømmelsestruede områ-

der. Det er de fattigste og mest 

sårbare, der bor i de mest ud-

satte områder. 

NEPAL: 

I samarbejde med lokale har vi etable-

ret kunstige søer, der afleder vand i 

oversvømmelsestiden og efterfølgende 

fungerer som put-and-take fiskesøer 

for de lokale. Træplantning forhindrer 

yderligere erosion. 

Risbønder har lært at dyrke økonogisk 

ris ved at udsætte ænder i rismarker-

ne. Ænderne spiser ukrudt og skaldeli-

ge insekter, og deres klatter fungerer 

som gødning. 

MYANMAR: 

Folkekirkens Nødhjælp hjælper oprindelige 

folk og lokalsamfund med at bekæmpe foru-

rening og rovdrift på naturressourcerne og at 

fremme ansvarlig brug af Myanmars rige na-

turressourcer. 

MALAWI: 

Vi har etableret solcelledrevne vandingsanlæg og 

lokale vandkomiteer,  så lokale småbønder kan 

plante flere forskellige afgrøder og høste flere 

gange om året. 

GENEVE: 

Gennem ACT Alliance sikrer vi de 

fattigste landes stemme i klimafor-

handlingerne. Samtidig arbejder vi 

for, at de rige lande, som har udledt 

flest drivhusgasser, skal betale for de 

fattigste landes klimasikring. 

BANGLADESH: 

Næsten al skov i Cox Bazar er fældet for at give plads 

til de mange rohingya-flygtninge. Uden træer til at 

holde på jorden skyller monsunregnen alt bort. Vi 

giver flygtninge løn for at plante nye træer. 

ETIOPIEN: For at bekæmpe sult under tør-

ke har vi indført og opformeret quinoa og 

amarant fra Sydamerika. Afgrøderne er både 

næringsrige og robuste over for tørke. Næste 

skridt er udbredelse af gode opskrifter. 

Folkekirkens Nødhjælp fokuserer mere og 

mere på at ruste verdens fattigste til af afbø-

de de værste konsekvenser af klimaforan-

dringerne, så både menneskelige og materiel-

le skader begrænses mest muligt. 



 

 

For bare 5 kroner kan vi 

udlåne en vandpumpe til en 

lokal bonde, så han kan van-

de sine afgrøder under en 

tørke.  
 

 

 
 

Lørdag den 30. marts fra 10-16  
 

har du mulighed for at sælge ud af dine skjulte skatte.  
 

Deltag i bagagerumsmarkedet på Markdannersvej fra Solcenteret og ned mod Krotorvet.  
 
Det er åbent for alle at deltage, og det er uden tilmelding.  
Der bliver mulighed for at købe forårsblomster og honning, John sælger pølser, og der bliver 
også en kaffe- og kagebod.  
Vi får besøg af Gesten Knallertklub, og også “De rappe fra Andst kører knallert”.  
 
Måske har du en flot gammel bil, du vil vise frem - eller andet spændende til en dag som 
denne.  

Vi glæder os til at se dig!  
 
Den 15/3 er der deadline til Rikke, hvis du vil have din ide med på pla-
katen.  
Tøv ikke med at skrive på Rikke@hg7.dk eller ringe på 40 82 60 88. 
 
På gensyn fra Else Marie, Hans Jørgen, John og Rikke 

For 280 kr. kan en familie få 

en solcellelampe, der giver 

lys og sikkerhed.  

For 225 kr. kan vi plante 

et træ der både neutraliserer 

CO2, giver skygge og føde.  

mailto:Rikke@hg7.dk
tel:40%2082%2060%2088


 

 

 

 

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. marts 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
 

tirsdag, 5. marts 
16:00 AUI Gymnastik -  
    Trollinger 
17:00 Gudstj. sammen med  
    spejderne 
19:00 AUI Gymnastik -  
    Voksenhold Indoor 
 

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

torsdag, 7. marts 
10:00 Krolf på Solhøj 
14:00 Foredrag på Solhøj:  
    "Mit liv gik i fisk" 
15:45 AUI Gymnastik -  

    PowerKids  

16:45 AUI Gymnastik -  

    Familieholdet  

17:00 Fyraftenssang i kirken 
17:30 AUI Gymnastik -  
    Junior Mix 
 

søndag, 10. marts 
10:00 Gudstjeneste 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 
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Andst lokalråd indkalder 
herved til årsmøde/
generalforsamling 

mandag, den 1. april 
2019  kl.19.00 

i ABA/ Andst - hallen. 
Dagsorden ifølge ved-
tægter. 
 

John Raahauge 

Andst lokalråd 


