Af Viggo Kaspersen.
Ingen kan være i tvivl.
Ingen kan have overset det.
Valget er forestående. Endda 2
valg.
Vi skal være glade, at vi bor et
sted i Verden, hvor det er en naturlig ting, at vi kan være med til
at bestemme, at vi kan ytre os frit,
at alle meninger kan ”føres til
torvs”.
Hvis vi så ikke bruger denne ret,
men bliver på sofaen, tager vi ikke
os selv og andre alvorligt.
Rundt på lygtepælene sidder smilende, glade ansigter. Enhver må
gøre sit for at blive valgt.
Ind imellem sidder nogle steder
plakater for cirkus Arena eller andre, der tilbyder forlystelse.
På facebook var der en, der skrev:
Nu har jeg besluttet mig, jeg vælger cirkus Arena, de gennemfører,
hvad de lover.
Heldigvis kan vi også lave sjov
med hinanden, uden at der går
skår af nogen.
Vi mangler måske at se en argumentation for, at der skal bruges
mange millioner ekstra på at holde
valg to gange i stedet for én, men
det er jo en regerings ret at træffe
det valg.
Vi er glade for vores ytringsfrihed. Ingen tvivl om det.

Man kan dog godt komme til at
spekulere over, om den kan misbruges.
Hvornår er det blevet god skik at
bruge sin ytringsfrihed på direkte
at fornærme andre mennesker?
Og når man er klog nok og kender
lovene, kan man endda få politibeskyttelse til at gøre det!
Når love bliver lavet, ligger der
altid nogle intentioner bag, som
ikke kan skrives med i lovene.
Man kan godt tvivle på, om det
har været hensigten, at loven kan
misbruges, som det foregår lige
nu.
Jeg lader Benny Andersen få de
sidste ord på denne side.
Benny Andersen har skrevet:
Før holdt de sig skjult
skrev anonyme breve
kom med anonyme tilråb
anonyme opringninger
foretog anonyme overfald
nu tør de kaste maskerne
nu har de navne og ansigter
gode danske navne
knyttede danske ansigter
nu har de opdaget hinanden
gennem læserbreve
gennem meningsmålinger
gennem radio og fjernsyn
de kan mærke de blir flere og flere
hævder allerede
at være de fleste
endnu er de ikke organiseret
endnu marcherer de ikke i takt
men partiet står parat
med åbne arme
og lukkede grænser

Mangt og meget sker
med overrumplende skift
i dette sekels krampetrækninger
Flygtninge
indvandrere
alle I med anderledes hår
anderledes næse
anderledes tro og skikke:
Dette er H.C. Andersens land
lær af ham og bliv klogere
nationalsporten er kanøfling
humoren brolagt med bananskaller
i folkeviddets troldspejl ses
ofre som trusler
medmenneskelighed som udansk
Her er det en dyd
selv for højtuddannede
at lade som om
man hverken kan læse eller regne
så få tusinder gøres
vupti
til en folkevandring
Giv agt når nogen siger:
- Jeg er ikke racist, men Så er det bare om
at springe til side
før de brækker sig over jer.
Danmark
en gang besat af gale germanere
snart besat af besatte danskere
mit land beboet af rygge
mit land hvor der jævnligt
er rift om sko
der er for små
mit land med skrumpehorisont
forvekslet med verdens navle
Danmark
mit skulende land
bliv voksent og stort
slå øjnene op
slå armene ud
så vi kan rette ryggen
ved at tilhøre dig
Danmark
gør dig ikke mindre end du er
udgør
udfyld din del af verden
gør vores skam til skamme
at vi kan forny dit ry.

Af dagplejer Inga Pedersen.

Anden onsdag i maj er
traditionen tro Dagplejerne Dag.
Dagplejerne i Andst fejrede
dagen oppe i ABA, hvor vi
havde fået elever og lærer
Cecilie Laursen fra St.
Andst Efterskole til at lave
en spændende og udfordrende motorikbane til os.
STOR TAK til elever og
lærer fra Efterskolen for
hjælpen.

Vores børn var helt vilde med det, og banerne
blev flittigt brugt.

Af Kurt B. Frederiksen.

Der bliver masser af
fodbold under dette års
udgave af byfesten i
Andst.
DBU Jylland har nemlig været så
flinke at tildele AU&I arrangørjobbet ved det andet af tre stævner
for U 7-pigerne, der spiller 3mands fodbold.
Dalby og AUI stiller med hver to
hold, mens Seest og Erritsø kommer med et hold hver.
Alle seks hold spiller hver tre
kampe.

Men der bliver også drengefodbold lørdag formiddag, og det er
U 11-holdet, der skal i ilden mod
Vejen, Skanderup/Hjarup og forhåbentlig Læborg i et stævne,
som ikke har noget med JBUturneringen at gøre.
Nu krydser vi fingre for en god
byfest med godt vejr og mange
mennesker på Stadion.

Af Kurt B. Frederiksen.
Askov lagde baner til det sidste
af tre indledende JBU-stævner,
og det blev en fin aften for
Andst "City".

De mange fremmødte forældre
kunne nyde både det gode spil og
det dejlige vejr.
Første kamp var mod vores gode
venner fra Askov.
Andst var toneangivende i markspillet ikke mindst på grund af
særdeles effektivt forsvarsspil af
de fire, der på skift dannede bagkæden.
Det var en ren fornøjelse at se
bagkæden stoppe et angreb, finde
en medspiller og aflevere præcist
frem af banen, og når så angriberne kender vejen til målet, er det
ingen sag.
4-1 til Andst.
(Fortsætter side 6).

Kom på Stadion og se fodboldglæden hos Laura, Alberte, Frederikke og alle de andre piger på U 7-holdene

(Fortsat fra side 4).

Efter en kort pause skulle vi møde
Chrstiansfeld/Fjelstrup, og de forskansede sig i forsvaret.
Efter 0-0 ved halvleg gav et bragende langskudsmål via indersiden af stolpen AUI en 1-0 føring.

Med endnu et flot mål sluttede
kampen 2-0.
Vi kan nu i spænding vente på
den nye pulje i forårets slutspil,
hvor "City" ligesom "United"
rykker en række op.

De to hold har tilsammen opnået
31 af 36 mulige points, og det er
på godt jysk ikke så ringe endda.
(I baggrunden spiller Brørup mod
Christiansfeld/Fjelstrup)

Nedslidning kommer i mange udgaver – et socialt udsat menneske ældes hurtigere end andre.
Af Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær.

Fattigdom og dermed sammenhængende dårlig kost og tandvedligeholdelse, misbrug, sygdomme, ubehandlede eller utilstrækkeligt behandlede – alt sammen er det
med til at ælde et socialt udsat menneske, hurtigere end det sker for mennesker med
andre vilkår. Ret eller ej? – god og varig omsorg også til socialt udsatte mennesker er
i hvert fald ret og rimeligt.
På opslag ved døgnkiosker ser man en kvinde med et skælmsk smil informere os om, at vi kan blive
bedt om at vise ID, hvis vi skal købe den slags varer, som kræver en vis alder hos køber. Det kan
nemlig være svært at bedømme folks alder.
Til min overraskelse og fortrydelse er jeg dog aldrig blevet spurgt
endnu. For mange af os føler os yngre, end vi er ifølge fødselsregistreringen, og for nogle gælder det også udseendet, åbenbart.
Omvendt er det med socialt udsatte mennesker: Mange føler sig,
virker og ser betydeligt ældre ud, end de er.
Fattigdom og dermed sammenhængende dårlig kost og
tandvedligeholdelse, misbrug, sygdomme, ubehandlede
eller utilstrækkeligt behandlede – alt sammen er det med
til at ælde et socialt udsat menneske hurtigere, end det
sker for mennesker med andre vilkår.

OM AT VILLE
og gerne ville
Ting man gerne
vil, er fjerne.
Ting man vil,
når man til.
Thi at ville
er dén lille
smule mer
end: gerne ville.

Svar på opgave uge 20: Sørensen
taler sandt, så svaret er ja.

Fader og søn er tilsammen
69 år.
Da sønnen blev født, var faderen lige så gammel, som
sønnen er nu.
Hvor gammel er faderen
nu?
Hvad er elleve tusinde elleve
hundrede og elleve fra tolv
tusinde tolv hundrede og
tolv?
Se svaret i næste avis.

mandag, 20. maj
09:30 Gymnastik på Solhøj
16:30 Sommerton for familiespillere

onsdag, 22. maj
14:00 Krolf på Solhøj

torsdag, 23. maj
10:00 Krolf på Solhøj
12:00 Forårsfest på Solhøj
søndag, 26. maj
10:00 Gudstjeneste

AUT. EL-INST.

EHMSEN

Gamstvej 44 • 6600 Vejen
Tlf. 4045 5095
Privat7558 8595
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), Rikke Ulbrandt Henriksen, 7680-1088 (formand), ), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi), Tage 7558-8478 (Faste annonc.), - www.Andst.info
Korrekturlæsniing: Randy Johansen.

