Læs i denne avis om:
Begynderstævne - pigefodbold
Andst Lokalråd: Initiativpris
Vikarpræst for Helle Torp
Velfortjente JBU-medaljer
Hjertegruppens generalfors.
Mere begynderfodbold
Spejdergudstjeneste
Fastelavn

tirsdag, d. 12/3-kl. 14.
Vi taler om…
HAABET
En barsk historie om dengang, da Danmark stadig
drev slavehandel.
Velkommen!

Aviskasserne ved Andst
Station og Rovedvejen
udskiftes med en kasse,
hvor Otteshavevej møder Horskærvej.
Det letter turen for avisuddelerne.
UGE 14 hentes avisen i
den nye kasse!

Af Kurt B. Frederiksen.

JBU region 4 havde indbudt til begynderstævne i
fodbold for piger i Skærbæk, og her deltog AUI
med ikke mindre end 5
hold.
12 biler bragte de 21 spillere og familier til Skærbæk, og de blev vidne til
en række fine kampe,
hvor det vigtigste ikke var
at vinde, men at deltage.
(F.eks. havde JBU besluttet, at man kun ville bruge
måltavlen til at registrere
spilletiden).
Udover AUI var der kun
et hold mere med i U 7årgangen, så vi fik også
prøvet kræfter med nogle
lidt større piger fra U 8rækken. Men det afskrækkede ikke de seje Andstpiger. De kløede på med
krum hals, og smilene var store,
når vi fik scoret.
Alle hold fik 3 kampe, og så stod
"menuen" på en tur i svømmebadet.

U 9-pigerne var også af sted med
to hold, og de skulle lige vænne
sig til spillet 3:3 på "lille" bane,
hvor de normalt spiller på langs
på "stor" bane. Der var stor intensitet, masser af boldberøringer,

skud på mål, flot målmandsspil
og luftpudepølsen på den ene
langside, hvor der ikke er bander,
gør, at bolden næsten aldrig er
ude af spil.

Som bekendt er sognepræst
Helle Torp bevilget studieorlov
fra 1. april – 30. juni 2019.
Biskoppen har i den anledning
aftalt med pastor emeritus Jørgen Hanssen, at han
vikarierer i
præstestillingen i den
nævnte periode

Dilettant i Gamst
”Udkants-Danmark – Dating med problemer “
Lørdag den 16. marts kl. 18.00
Entre med mad 200,-kr.
Tilmelding til Lise på tlf. 61281514 senest 12 marts.

Generalprøve kl. 14.00
Kom og få et godt grin. Vel mødt Gamst forsamlingshus.
Sponsor for Gamst Dilettanterne er:

Anlægsgartner Brian Stølegaard

Af Kurt B. Frederiksen.
Ved fredagens træning fik yderligere
to Andst-hold overrakt deres velfortjente JBUmedaljer, efter at
indefodboldturneringen er slut.
På billedet her ses
en flok glade U 8drenge med træneren Rene Kidmose i
midten.
Det var første sæson, at drengene
har været med i indefodboldturneringen, men de har
virkelig gjort det med maner.
20 kampe spillet, tre knebne nederlag, en uafgjort og seksten
vundne kampe.

U 12-pigerne kan ikke prale af
samme statistik, for vi var kommet på hårdt arbejde i den pulje,

vi var med i.
Alle vores modstandere har spillet indefodbold i flere år, men
som AUI-pigerne
siger:

”Bare vent til
næste sæson”.
På billedet ses
Victoria,
Ann Sofie,
Lærke,
Signe.
Forrest har vi
Cille (blå trøje),
Mathilde V og
Silje (fra U 11)

Af Kurt B. Frederiksen.

U 12-pigerne i AUI har
spillet fodbold i mindre end
ét år, og så måtte de også
være med ved nybegynderstævnet i Skærbæk.

Og de 6 deltagende hold stod rigtig godt til hinanden med meget
stor jævnbyrdighed. Kun et par af
kampene blev vundet med mere
end tre mål. Selv om måltavlen
ikke var i brug, kunne vi se, at
Jerne havde vundet alle deres

Det sidste mål var en bragende
helflugter med det "kolde ben"
helt oppe i målhjørnet. Og så var
det rigtig dejligt at vores mål blev
smukt fordelt på fem forskellige
spillere.

Der er ofte afbud til U 12-holdet,
så vi måtte lige have hjælp af
nogle U 11-piger, som ikke lige
opfyldte nybegynderkravet, men
U 11-pigerne var i følge med deres mindre søskende, og når vi så
gik en række op, var der ingen
sure miner.

kampe inden stævnets sidste
kamp mod AUI.
De "grønne" havde inden da vundet to, tabt en og spillet en kamp
uafgjort, men indesæsonens sidste
kamp blev en fornem afslutning.
3-0 til AUI.

På billedet skal Varde til at give
bolden op efter at Cille (på vej til
udskiftning) har bragt AUI foran
2-0.
I baggrunden Ann Sofie, Nadia
og Lærke.
Og så var der svømmehal til den
store guldmedalje.

Af Viggo Kaspersen.

Gudstjeneste med sang og
liv af glade spejdere og forældre.

Han lover at bære os i en slags
usynlige reb gennem livet.
Men det er nok nemmere at forstå, hvis man selv prøver det.

Helle Torp havde sammen med
spejderne lavet en gudstjeneste,
der illustrerede dagens tekst: Jesus, der bliver døbt af Johannes
Døber.
Helle Torp fik sagt nogle gode
ord, der belyste det, der skete:

Som den, der havde
fået lov til at spille
til salmerne, var det
en fryd at høre den
sang, der blev udfoldet.

Det er en slags tillidserklæring,
når man kommer med sit barn til
dåben og beder Gud om at hjælpe
med at passe på det, eller hvis
man kommer som voksen og vil
døbes, så siger man: kære Gud
jeg vil gerne, hvis du vil følges
med mig i livet og støtte mig og
hjælpe mig, når noget bliver for
svært for mig alene.
Nogle tror at det med Gud er for
fint for os. Gud tager skade eller
bliver snavset af mennesker, fordi
vi ikke kan finde ud af at gøre alt
rigtigt.
Sådan havde Johannes det også
lidt. Han synes ikke, han var værdig til at døbe Jesus, men han lærer, at Gud ikke har fine fornemmelser. Han vil gerne mennesker,
rigtig gerne endda. Han bliver
selv til et, for at vi med sikkerhed
kan vide, at han har tillid til os,
på samme måde som vi har tillid
til ham.

Det, der betyder noget, er de
valg, vi træffer. Vælger vi det gode, ja så bærer vi alle med på
hinandens liv her på jorden.

Der var vild power på!

Da gudstjenesten
var slut, var der
Bente Ehmsens gode mad, og ingen
behøvede at gå
sultne hjem.
De store gryder var
”næsten” utømmelige.
Som I nu har båret hinanden i
reb, sådan bæres vi også af Gud
med usynlige reb, og vi bærer
hinanden.
Jesus viste os, at det ikke kommer
an på, hvordan vi ser ud, og hvor
meget vi kan.

Maden blev nydt rundt i kirken,
bl.a. denne flok i koret foran alteret, og ellers rundt på kirkebænkene.
En god start på tirsdag aften.

Af Rikke Ulbrandt Henriksen.
Fotos: Kasper.

Søndag den 3. marts afholdt spejderne den traditionelle fastelavnsfest i Andst
Hallen.
Superhelte, ”cowboydere” med
revolvere, prinsesser i farverige
kjoler og forskellige dyr var repræsenteret og slog katten af tønden.
2.-3. klasse måtte bruge over en
time på at få banket tønden ned,
og det var næsten ved at tage modet fra de udklædte børn, men til
sidst lå også denne tønde smadret
på gulvet.
6. klasse stillede med 2 gæve piger, Adda Katrine og Josefine
som på egen hånd måtte klare deres tønde.

De voksne måtte også i kamp, og
mens børnene nød deres slikposer, kunne de se på de voksne,
som ret hurtigt fik gjort kål på
deres tønde.
Igen i år blev der kåret bedst udklædte, og 8 andstboere kan
smykke sig med titlen "bedst udklædt" i det kommende år.

Måske var det andre tilbud eller
det, at fastelavn faldt så sent i år,
der gjorde, at deltagerantallet ikke
helt levede op til de tidligere år?
I hvert fald skal der lyde en
stor tak til alle jer, som valgte
at tage til fastelavn i Andst! Vi
håber at se jer alle – og mange
flere - igen til næste år.
På vegne af spejderne i Andst:
Rikke Ulbrandt Henriksen

Fastelavn er en fest for børn og
barnlige sjæle, og der var en gratis fastelavnsbolle, slik og en brik
-juice eller kakao til alle børn.
De voksne kunne drikke kaffe og
tilkøbe en fastelavnsbolle, hygge
sig og kigge på tøndeslagningen
fra de dækkede kaffeborde.

AUT. EL-INST.

EHMSEN

Gamstvej 44 • 6600 Vejen
Tlf. 4045 5095
Privat7558 8595

mandag, 11. marts
09:30 Gymnastik på Solhøj

tirsdag, 12. marts
14:00 Læsekreds
16:00 AUI Gymnastik Trollinger
19:00 AUI Gymnastik Voksenhold Indoor

onsdag, 13. marts
14:00 Krolf på Solhøj

torsdag, 14. marts
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

lørdag, 16. marts
18:00 Dilettant - Gamst
Forsamlingshus

søndag, 17. marts
10:30 Gudstjeneste
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