
 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Takket være nogle ildsjæle 

blev det alligevel til Sct. Hans -

bål i Anlægget. 

Christian B. Hansen (nederst til 

venstre) og hans kone Natasja 

Damkær satte gang i tingene, og 

de var også parate med slikposer 

til børnene og øl/vin/chips til 

voksne. En heks blev det også til. 

Stoltenborg fandt godt, tørt 

brænde, som var meget villigt til 

at lade sig tænde og brænde ned. 
 

Omkring 50 mennesker fandt vej 

til anlægget, og snakken fortsatte 

efter at bålet var brændt ned. 
 

Tak for en god Sct. Hans aften. 

 



  

Hjertegruppen  

V. Jens Johansen 

Hvis ansvar er det, at du kan få akut hjælp? 

At din nabo kan få akut hjælp? 

Støt Hjertegruppen 
Det er der heldigvis rigtig mange, der gør, det er vi taknemlige for. – Tak for det! 

 

I Hjertegruppen har vi efter sommerferien forskellige nye tiltag klar!  

 

Vi vil her hen over sommeren komme rundt hos vore forskellige hjertestartere, ved Stationen, Ro-

ved/Lille Andst, Gamst, Gejsing, Frederiksbergvej og ABA til en lille seance af ca. 1½ times varighed. 

Vi kalder det ”Åben Hjertestarterdag” og vil gerne for jer beboere i områderne snakke, demonstrere 

og frem for alt snakke om, hvad man gør, hvis den akutte situation opstår. Nærmere information 

med dato mv. til de lokale hjertestarterområder kommer. 

 

Kursusaktivitet, alt efter tilmeldinger, gennemfører vi d. 24. oktober 2018 et 2 timers kursus:  

Opfølgning/StopHjerteStop, eller for nye et ordinært 4 timers StopHjerteStop. 

 

Hjertegruppen blev i 2012 etableret som en arbejdsgruppe under Andst Lokalråd, da man ikke på 

dette tidspunkt vidste, hvad Hjertegruppen ville udvikle sig til. 

 

Nu har vi ligget i ”kuvøse” i Lokalrådet i 6 år og har nydt godt af det. Tiden ændrer sig, vi har forskelli-

ge nye tiltag klar, og andre har måske også nye ideer, der kan arbejdes med. Derfor syntes vi tiden nu 

er kommet til, at vi skal være en selvstændig forening. 

Der bliver derfor indkaldt til stiftende generalforsamling d. 18. sept. kl. 19.00 i ABA, hvor vi forhå-

bentlig kan få foreningen etableret og valgt en bestyrelse til det fremtidige arbejde. 

 

 

Et nyt tiltag, der også vil berøre os, og som vi kommer til at 
arbejde med, er:  
Se nærmere information om projektet på  

https://redderliv.dk/ 
 

Med denne information, vil vi gerne ønske jer alle en Hjertens god sommer. 

 

https://redderliv.dk/


 
 

 

 
 

skellige hold. Trænerne kunne 

glæde sig over et fremmøde på 

100 %.  

Begge U 10-hold havde færdig-

spillet deres turneringer, så de fik 

deres velfortjent JBU-medaljer 

som prikken over i-et. 

 

På billedet ses 14 glade U 10-

piger, som efter sommerferien 

rykker op som U 11-piger.  

Når skemaerne for næste 

skoleår bliver kendt, må vi 

få træningen placeret, så 

flest mulige kan deltage, og 

uden at det går ud over an-

dre sportsgrene.  

Og hertil kommer kamp-

tidspunkterne, især i over-

gangsfasen, 

hvor indeidrætten også går 

i gang. 

 

 

Afløserne til efterårssæsonen er 

på plads, idet Silje Bjerg og Si-

mon Jensen tager over. 

 

 

Så er alle 32 fodboldpiger i Andst 

U&I gået på sommerferie. De 

kommer lige fra 0. til 5. klasse, 

men inden det kunne ske, har der 

lige været afslutning med de for- 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Forårets sidste af seks JBU-

stævner i fodbold blev afviklet i 

Askov, og man kan roligt sige, at 

holdet tog en værdig afsked med 

de to trænere gennem fire år, Mi-

chael Bjerg og Jørgen Agerholm.  

 

Første kamp var mod hjemmehol-

det, og der var virkelig gang i an-

grebsspillet i begge ender af ba-

nen, men dels var der et par gode 

målmænd, og dels stod stolperne i 

vejen, så kampen sluttede 1-1.  

 

Efter en kort pause var næste 

modstander fra Hovborg/

Lindknud, og kampen var næsten 

en kopi af den første, men det var 

Andst, der havde langt de fleste 

skudforsøg, så det var meget for-

tjent, at ”de grønblusede" sluttede 

forårssæsonen med en sejr på 2-1. 

Fra fodboldudvalget vil vi 

gerne rette en stor tak til de to 

trænere for en flot indsats. 

Heldigvis har de begge lovet 

at give et nap med, når tiden 

tillader det.  

Mia, Rimante, Freja og 

Nadia. I midten: Male-

ne, Malou, Sofie, Line, 

Silje og Ida. Forrest: 

Matilde, Maja, Katrine 

og Louise.  



  

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

I forårets sjette og sidste 

JBU-stævne for U 11-piger 

havde Andst fordel af 

hjemmebane, og holdet 

sluttede sæsonen af med 

maner.  

I den første kamp mod Stepping 

foregik næsten alt spillet på ude-

holdets banehalvdel, men alle 

chancer blev brændt.  

(Man forstår godt, at pigerne glæ-

der sig til at spille mod de større 8

-mands mål til efteråret). Et en-

kelt Stepping-angreb udløste 

kampens eneste mål.  

Surt show. 
 

Sæsonens sidste modstander var 

Ribe 1, og her fik Andst en fly-

vende start, da et perfekt udkast 

fra keeperen 

blev omsat i 

mål af en 

markspiller.  

Nu var der 

gået hul på 

bylden, og 

spillerne 

stod nær-

mest i kø for 

at score.  

 

Slutresul-

tat 6-1 til 

Andst. 

 

 

På billedet ses formanden for Andst U&I, Elly Laursen, overrække 

JBU-medaljerne til spillerne med Thorbjørn som hjælper, og det 

andet billede viser 7 glade Andst-piger. Bagerst fra venstre: Victo-

ria, Emma L, Lærke og Emma M, forrest Annabelle, Ann Sofie og 

Mathilde (Signe var fraværende)  



 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

På forårssæ-

sonens sidste 

træningsdag 

blev der ud-

delt flotte 

JBU-

medaljer til 

U 10-

drengeholdet 

fra Andst 

U&I.  

 

 

 

Holdet fik ros for deres fodbold-

mæssige udvikling. Den er blevet 

bedre og bedre, efterhånden som 

sæsonen er skredet frem.  

Det bliver spændende at følge 

holdet til efteråret, hvor holdet 

skal spille 8:8.  
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mandag, 2. juli 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
 

søndag, 8. juli 
09:00 Gudstjeneste 
 

 

    

Kære forældre og spillere  
Tilbud til vores unge spillere inkl. familie, som ikke 
er klar til at sætte ketsjeren i skabet 

og gerne vil spille badminton indtil september start.  
15 mandage april-juni (9.4.18-25.6.18) og august 
(6.8.18 – 27.8.18) Tag kampen op med far/mor/
fætteren/søsteren… 

 Mandage Målgruppe Indhold Pris for 15 

mandage 

16.30- 18.00 ALLE Vi laver fæl-
les opvarm-
ning. Og spil-
ler småspil/
kampe med 
forskellige 
makkere. 

  

350 KR.) 

  

   

 Stævner: I kan fortsat melde jer til på www.badmintonpeople.dk.  

Spørg Lene eller Susanne ved brug for hjælp. Husk at følge Facebookgruppen 

Badminton Unge Andst. Her kan I også stille spørgsmål, eller hvis I har brug for 

hjælp. Øvrige muligheder for betaling: 

o Familiekontingent for husstanden: 500 kr.  

o Muligt at betale pr. gang: 30 kr./spiller Mobilepay 21180 AUI.  

Badminton Trænerteamet  

 

v/Helle Scheffmann 
Langrejsvej 8, 6600 Vejen 
28353864 / 53373864 
Find os på Facebook 

Langrejsgaard 
           brugskunst & retro 

  

      Rammen om sognets sammenkomster 
 


