Kom og dyrk din idræt i

Velkommen til Andst
www.andst.info
www.aui.dk
Følg AUI på Facebook

Kære Ny-tilflytter.
Hjertelig velkommen til Andst, som aktivitetsmæssigt dækker Store
Andst, Lille Andst, Andst Station, Gamst og Gejsing.
Som tilflytter er det ikke altid lige nemt at gennemskue, hvilke
sportsaktiviteter der er mulighed for at dyrke.
I Andst er alle sportsaktiviteter samlet i Andst Ungdoms- og
Idrætsforening (AUI). Aktiviteterne foregår enten i og omkring ABA (Andst
Hallen) eller på Andst Stadion. Begge områder er markeret på kortet, som
er på bagsiden af denne folder.
AUI er en forening for både voksne og børn. Det er ikke en elite
idrætsforening, men til gengæld en forening, hvor der er plads til alle. 
Når I nu har valgt at flytte til området, synes vi, det er vigtigt, at I hurtigst
muligt får mulighed for at blive godt integreret i vores lille samfund. En
nem måde at opnå det på, er ved at I og jeres eventuelle børn begynder
at dyrke idræt i AUI.
AUI er samle-led for de sportsgrene, der udbydes til borgerne i området.
Der sker løbende en udvikling i, hvilke sportsgrene og hvilke hold der
udbydes. For at få den bedst mulige information om aktuelle tilbud, er
den nemmeste måde for at få et overblik at gå ind på: www.andst.info
På startsiden klikker I på ”Foreninger” og vælger ”Andst Ungdoms- og
Idrætsforening (AUI)”. Når I kommer herind, kan I se, hvilke sportsgrene
der udbydes og ved at klikke på den enkelte sportsgren, kan I få
yderligere information. Blandt andet også om, hvem I kan kontakte for
yderligere information.
Andst.info er i øvrigt en rigtig god informationskilde til, at blive opdateret
på, hvad der sker i vores lille samfund.
Vi håber, I vil nyde godt af de tilbud, vi kan give jer, og at vi snarest ser jer
til nogle hyggelige timer.
De bedste hilsner og hjertelig velkommen
Andst Ungdoms- og Idrætsforening

Andst Stadion
Lyngbakkevej 29, St. Andst
6600 Vejen

(ABA) Andst Hallen
Andst Borger- og aktivitetscenter
Østervang 20, St. Andst
6600 Vejen

Håber vi ses i

