
 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Om Rødhalsen, der ikke 

var tilfreds med sit udseen-

de og brokkede sig over for 

Gud. 
 

Med udgangspunkt i Selma Lager-

löfs legende om Rødhalsen fik vi 

2,. påskedag en dramatiseret for-

tælling i Andst Kirke. 

Rødhalsen var en lille grå fugl, og 

det kunne den ikke forstå, og det 

var den ikke tilfreds med, når den 

nu hed Rødhalsen. 

Den opdagede det, da den en dag 

spejlede sig i søen. 

 

Da den henvendte sig til Gud og 

gjorde opmærksom på det, den 

syntes var galt, fik den beskeden: 

Kun kærligheden kan  

ændre tingenes tilstand. 
 

Men hvad er kærlighed? 

 

Rødhalsen stiftede familie, fik 

unger og prøvede mange forskel-

lige ting, og ikke mindst den yng-

ste af ungerne havde mange gode 

forslag, men ingen af delene æn-

drede på situationen. 

 

Men så skete der noget! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eddie Marius var 

så fascineret af 

KALIMBAEN, at 

han måtte have 

den i hånden og 

afprøve den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødhalsen var i Jerusalem, og 

det var påsketid. 

 

En dag kommer et optog ud af 

byen med en masse mennesker, 

soldater og så 3 mænd, der hver 

bar et kors. 

 

Den ene af mændene havde 

endda en krone på hovedet af 

flettede tornegrene. 

Det så meget smertefuldt ud. 

 

Rødhalsen undrede sig over 

menneskers grusomhed. 

 

Den kunne ikke holde ud at se 

smerten i Jesu ansigt, og den 

fløj over til ham og trak med sit 

næb en torn ud af hans pande. 

 

Der faldt en dråbe blod på dens 

bryst, og med et var dens fjer 

farvet røde. 

 

Kærligheden havde gjort 

det, Rødhalsen ønskede. 

 

Stine Michel og hendes dygtige musikere gav os en medri-

vende fortælling og en musikalsk oplevelse, hvor både 

stille sang og rock var en del af indholdet. 



 

forhold ikke kun handler om, at  

livet bliver mere behageligt. En 

række alvorlige sygdomme som 

malaria bliver også trængt tilbage, 

når folk får bedre boliger, og der- 

for er bedre huse en del af funda-

mentet for et sundere samfund. 

 

Boligforbedringer hænger tæt 

sammen med stigende uddannelse 

og økonomisk udvikling.  

 

Det er oftest folk selv, der betaler 

for at forbedre deres egne huse, 

uden finansiering eller hjælp ude-

fra, viser studiet.  

 

Problemet er dog langt fra løst 

endnu.  

Trods fremgangen lever omkring 

53 millioner afrikanere i de 31 

lande stadig i slum. 

kun 11 procent af husene, der le- 

vede op til FN’s minimumskrav  

for ikke at være slum, men i 2015 

var andelen mere end fordoblet til 

23 procent. 

 

En af medforfatterne til studiet er 

Jakob Brandtberg Knudsen, fagle-

der i arkitektur ved Det Kongeli-

ge Danske Kunstakademis Skoler 

for Arkitektur, Design og Konser-

vering.  

Han bidrog med teknisk viden for 

at gøre de forskellige undersøgel-

ser sammenlignelige. 

”Jeg er ikke i tvivl om, at stati-

stikken viser en reel udvikling. 

Både, fordi resultaterne bekræfter 

de fremskridt, vi også ser i andre 

undersøgelser, og fordi jeg selv 

har rejst en del i Afrika.  

Overalt kommer der nye tage på 

husene,” siger Jakob Brandtberg 

Knudsen. 

Han understreger, at bedre bolig 

 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Farvel til det elendige liv i 
slummen. I de seneste år 
har mange afrikanere op-
graderet deres huse, så de 
er blevet bedre og sundere 
at bo i. 

Siden 2000 har langt flere afrika-

nere fået bedre tag over hovedet, 

vand og toilet, samt mere plads i 

boligen. De har kort sagt opgrade-

ret deres huse, så de ikke længere 

gælder som slum, ifølge FN’s de-

finition. 

Det viser et nyt studie offentlig-

gjort i det anerkendte videnskabe-

lige tidsskrift Nature. Studiet byg-

ger på en række nationale under-

søgelser med en konkret vurde-

ring af i alt 661.945 boliger i 31 

afrikanske lande syd for Sahara. 

 

Resultaterne viser, at boligerne 

bliver forbedret. I 2000 var det 

Nye tage på husene mange steder i Afrika er et af de tydelige tegn på, at boligerne bliver forbedret. Her i 

Tanzania. Foto: Jakob Knudsen  

Det er oftest folk selv, der 

betaler for at forbedre de-

res egne huse. 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1050-5


 

 

”Det øger i høj grad chancen for 

at nå målene i Paris-aftalen, hvis 

udviklingslandene kan få gang i 

deres egen udvikling af ren tekno-

logi. 

Det gavner også deres egen vækst 

og miljøkvalitet,” siger Peter 

Birch Sørensen, økonomiprofes-

sor med speciale i klimapolitik 

ved Københavns Universitet. 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 

 

En ny rapport fra FN’s miljøpro-

gram viser, at international handel 

med ren teknologi er steget med 

60 % fra 2006 til 2016, hvor der 

blev handlet for 1.400 milliarder 

dollars.  

Den positive udvikling er blandt 

andet drevet af væksten på det ki-

nesiske marked, men en række  

udviklingslande, især lande som  

Mexico, Malaysia og Sydafrika, 

eksporterer også i stigende grad 

ren teknologi. 

Udviklingslandenes øgede fokus 

på vedvarende energi er blandt an-

det tydeligt i Mexico, hvor man 

sidste år indviede Latinamerikas 

største solcelleanlæg. Anlægget 

har 2,3 millioner paneler og forsy-

ner 1,3 millioner hjem med elektri-

citet.  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27595/TradeEnvTech.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

Hvad mon der gemmer sig i 

pakkerne? 

Find ud af det ved at bytte 

om på bogstaverne. 

 
 

 

DEN BEDSTE ALDER 

Ta’r du livet, som det falder, 

går du gennem tidens haller 

altid i din bedste alder! 

 

GRUG 

Svar på opgave uge 17: 20 vaser. 

 

En mand sætter benene mel-

lem armene,  

fatter med hænderne om ar-

mene,  

løfter benene fra jorden og 

går. 

Hvad gør han? 
Se svaret i næste avis. 
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mandag, 29. april 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
16:30 Sommerton for  
    familiespillere 
 

onsdag, 1. maj 
14:00 Krolf på Solhøj 
 

torsdag, 2. maj 
10:00 Krolf på Solhøj 
14:00 underholdning v/syng 
    og spil Vamdrup"  
    på Solhøj 
 

søndag, 5. maj 
10:00 Gudstjeneste 
 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen 

 

Bagagerumsmarked 
 

på P-pladsen ved Solhøj 

lørdag, d. 31. august  

kl. 10-13. 
 

SÆT DATOEN AF! 
 

Salg af kaffe, kage,  

sodavand og pølser. 

Der vil i år være mulighed for at spille Beachvolley 

på vores Beachvolley-bane på Andst stadion.  
 

Opstart onsdag den 1. maj 2019 
 

Aldersgruppe:  

Børn og unge fra 4. til 7. klasse - kl. 17.30 – 18.30. 

Hver onsdag i maj og juni. 
 

Ungdom og Senior - kl. 18.30 – 20.00.  

Hver onsdag i maj, juni og august. 
 

Alle er velkomne, både øvede og uøvede. 

 

Kom og vær med til nogle sjove timer,  

hvor vi kan hygge og spille bold. 
 

Mere info kan fås ved henvendelse til:  

Ove Føns, mobil 30338579 - Andst Volley Team 

Beachvolley  

på Andst stadion 


