
 

 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Loppemarked på Solhøj, en 

festlig dag i dejligt solskins-

vejr. 
 

En halv snes boder dannede en fin 

ring på 

pladsen, 

og det 

var gen-

nemgå-

ende fine 

ting, der 

blev ud-

budt. 

 

Dyre le-

getøjs-

biler, 

piber, tøj 

i mange 

varian-

ter, di-

verse 

isenkram 

og kera-

mik, bil-

leder 

malet i 

Andst og 

sidst, 

men ikke 

mindst, 

Johns pølsebod, efterhånden en 

del af Andst’s DNA. 

 

Godt initiativ fra Solhøj. 

Mon ikke det skal genta-

ges? 

Andst Kirke  
byder på et muntert og musi-

kalsk foredrag om Kim Lar-

sens liv, hans musik og ikke 

mindst han sange. 

Christian la Cour spiller til. 

Jens Andersen holder foredra-

get.                                        Mød dem i kirken 

onsdag 11. sep.  

2019 kl. 19.  

Gratis adgang og en øl i 

pausen. 

Andst vokser mest 
 

Af Niels Therkildsen, byrådsmed-

lem, Gamstvej 34, Vejen 
 

Det er opmuntrende læs-

ning: Andst er den by, der 

de sidste 10 år er vokset 

forholdsvis mest i hele Ve-

jen kommune.  

Det svarer til godt 100 menne-

sker mere i Andst.   

I efterfølgende tabel er ”top 6”, 

derefter de større byer Brørup, 

Holsted og Rødding og til sidst 

hele kommunen. I tabellen er ik-

ke medtaget en række byer med 

negativ befolkningsudvikling i 

de sidste 10 år. 

Og så kan man spekulere på 

hvorfor Andst er så attraktiv at 

bo i?. Mine bud vil være geogra-

fisk beliggenhed og meget stærkt 

og mangfoldigt foreningsliv med 

tilbud til alle aldre. 



I sagsfremstillingen står :”En bor-

gergruppe i Andst har henvendt 

sig til Vejen Kommune med et 

ønske om at samle flere af byens 

aktiviteter omkring hallen og bør-

necentret.  

Ønsket er at skabe en sammen-

hængskraft og en dynamo for by-

ens liv og aktiviteter”. 

 

Det er første konkrete skridt vel 

vidende, at der kan være et stykke 

vej ”hjem”.  

Og udviklingen af Andst 

skal støttes med alle kræf-

ter, så alle stiller sig positi-

ve, også byrådet.  

Derefter følger arbejdet 

med finansiering og forhå-

bentlig realisering inden 

for overskuelig tid.  

Der eren rigtig god folkeskole, 

dagligvarebutik, forholdsvis billi-

ge byggegrunde/huspriser, tæt på 

naturarealer og en god ”positiv” 

stemning i byen. Og der er for-

mentlig mange flere begrundelser. 

 

Vi skal holde fast i den positive 

udvikling med øget bosætning, 

både af hensyn til tilflytterne og 

os selv.  

Så i en fart skal de 12 grunde på 

Hjortebakken ( ved Frederiks-

bergvej ) sælges, så vi kan kom-

me videre med byens udvikling 

og nye udstykninger.  

 

En grund på Hjortebakken på 

1000 m2 koster omkring 380.000 

kr. inklusiv moms og tilslutning 

til el, vand og kloak. 

 

Nye planer. 

Og så er det rigtig positivt, at 

kommunen via Økonomiudvalget 

nu endelig tager en henvendelse 

fra en borgergruppe/foreninger i 

Andst op på dagsordenen.  

 

Så på Økonomiudvalgets møde i 

september er der et dagsordens-

punkt benævnt  

”Udvikling af Andst 

(helhedsplan)”.  
 

By Folketal 1. januar 

2010 

Folketal 1. januar 

2019 

Stigning/fald i 

procent 

Andst 
  

15,0 

Jels 
  

9,6 

Vejen 
  

7,2 

Askov 
  

5,3 

Bække 
  

4,5 

Gesten 
  

4,4 

---------- 
  

------ 

Brørup 
  

1,9 

Holsted 
  

-1,6 

Rødding 
  

0,1 

--------- 
  

-------- 

Hele Vejen kom-

mune   
0,2 

Pigerne er ikke længere ef-

ter drengene i skolen.  

Faktisk har de på mange 

områder overhalet drenge-

ne på uddannelsesområdet, 

når man ser på verden som 

helhed. Det har stor betyd-

ning for verdens udvikling.  

Fra Verdens Bedste Nyheder. 

 

Da en terrorist fra Taliban i 2012 

skød den dengang kun 15 år gam-

le skolepige Malala Yousafzai, var 

det for at gøre hende tavs. Den 

unge pakistanske pige var blevet 

en vigtig stemme, der blandt andet 

havde sin egen blog på BBC. Her 

talte hun for pigers rettigheder i en 

tid, hvor Taliban forbød kvinders 

uddannelse. 
 

Men selvom Malala blev skudt på 

klos hold, var hendes hoved stær-

kere end kuglen. Hun overlevede 

drabsforsøget og gik på kort tid 

fra at være en stemme for kvin-

ders rettigheder til at blive et ikon 

for pigers lige adgang til klasse-

værelser verden over. 
 

I juli fejrede den nu 21 år gamle 

kvinde sin fødselsdag, og selvom 

hun stadig er meget ung, kan hun 

allerede nu se tilbage på, at verden 

har rykket sig et godt stykke siden 

den dag i 1997, hvor hun blev 

født.  

Dengang kom knap 78 procent af 

verdens piger i skole. I dag er tal-

let 88 procent, ifølge data fra Ver-

densbanken, der samler statistik 

om verdens udvikling.  

For drengene er tallet 90 procent. 

Og selvom drengene dermed sta-

dig har et lille forspring i grund-

skolen, er pigerne begyndt at vin-

de på den lange bane. 



færre børn dør, får mødrene færre 

børn. Samtidig bliver børn mere 

intelligente, når de får sund og 

næringsrig mad i de første leveår, 

hvor hjernen er under udvikling. 

Det giver grobund for yderligere 

udvikling. 

Desuden er der tegn på, at uddan-

nede kvinder gifter sig senere og 

får bedre vilkår i ægteskabet. 

 

ALLE BØRN SKAL I 

SKOLE 
Der er mange forskellige årsager 

til, at piger nu har indhentet dren-

gene i skolen. Det amerikanske 

National Bureau 

of Economic 

Research peger 

blandt andet på, 

at mange lande 

nu i flere årtier 

har ført en pige-

venlig skolepoli-

tik, blandt andet 

ved at bygge 

toiletter på sko-

lerne og ved at 

gøre skolegan-

gen gratis. Det 

betyder, at fatti-

ge forældre får 

mere lyst til at 

sende deres pi-

ger i skole, hvor man i mange 

kulturer ofte vælger at sende en 

dreng, hvis de kun har råd til sko-

legang for ét af børnene. 

 

Senest har FN vedtaget de 17 

Verdensmål, der flere gange slår 

fast, at alle børn skal i skole og 

have muligheden for videregåen-

de uddannelse inden 2030 – og at 

det både gælder piger og drenge. 

 

For Malala Yousafzai ser fremti-

den lys ud. I 2017 blev hun opta-

get på universitetet i Oxford, hvor 

hun skal studere filosofi, politik 

og økonomi. Meget tyder på, at 

langt flere kvinder i fremtiden 

også får mulighed for at bruge 

hovedet til at gøre verden bedre 

for sig selv og andre. 

UDDANNELSE VIRKER 

MOD FATTIGDOM OG 

OVERBEFOLKNING 
Kampen for at få kvinderne ind i 

klasseværelserne handler ikke kun 

om, at de har ret til at leve og ud-

vikle sig på lige fod med mænd. 

Selvfølgelig er det vigtigt for den 

enkelte at kunne tjene sine egne 

penge, komme ud af fattigdom og 

blive uafhængig. Men der er også 

andre effekter af bedre uddannel-

se, der giver fordele for hele sam-

fundet i stedet for kun at gavne 

enkeltpersoner. 

Blandt andet viser det sig, at ud-

dannede kvinder generelt får langt 

færre børn. Skolegangen er derfor 

en vigtig del af løsningen på ver-

dens problemer med overbefolk-

ning, der sætter jordens ressourcer 

under pres.  

Forskellen er stor: Kvinder med 

12 års skolegang får i gennemsnit 

næsten fem færre børn end de 

kvinder, der ikke har gået i skole, 

ifølge tænketanken Brookings In-

stitution. 

Erfaringer fra blandt andet Kenya 

viser, at det er uddannelsen, der 

giver kvinderne lyst til at få færre 

børn. 

Med bedre uddannelse følger også 

bedre sundhed og ernæring for 

kvinderne og for deres børn. Det 

kan skabe en selvforstærkende 

god udvikling, fordi det giver 

mindre børnedødelighed. Og når 

Efter grundskolen fortsætter kvin-

derne nemlig i langt højere grad 

end drengene ind på videregående 

uddannelser. Her har de faktisk 

allerede overhalet mændene. I 

2002 blev der for første gang i 

gennemsnit optaget flere kvinder 

end mænd på verdens videregåen-

de uddannelser, og siden har 

kvinderne øget forspringet. I dag 

bliver der på verdensplan optaget 

112 kvinder for hver 100 mænd. 

 

STOR FORSKEL PÅ 

LANDENE 
Sydasien lå på et lavt niveau sam-

men med det sydlige Afrika indtil 

2009, hvor 

kvinder plud-

selig stormede 

ind på Sydasi-

ens universite-

ter. På kun få 

år har regio-

nen opnået at 

få næsten lige 

andel af mænd 

og kvinder på 

de videregå-

ende uddan-

nelser. 

I de afrikan-

ske lande syd 

for Sahara er 

der i gennemsnit stadig kun lidt 

over 7 procent af kvinderne, og 

10 procent af mændene, der bliver 

optaget på en videregående ud-

dannelse, men det er stadig en 

fordobling siden år 2000. 

 

Selvom balancen mellem piger og 

drenge i skolen er blevet bedre, 

og langt flere børn i dag kommer 

i skole end tidligere, er der stadig 

et stykke vej endnu, før vi opnår 

Verdensmålet om, at alle børn 

skal på skolebænken. Ifølge Uni-

cef er der 263 millioner børn, der 

står uden for skolen.  

 

Det er mange, men det skal ses i 

forhold til, at der er næsten 2000 

millioner børn i verden. Langt de 

fleste af dem går i skole. 



 

 

var lidt "billige", så førte de for-

tjent 3-0 ved halvleg.  

 

Men der er krummer i "de grøn-

ne", og flere gode angreb resulte-

rede i et enkelt mål, uden at hjem-

meholdet kunne svare 

igen.  

3-1 til Lunderskov.  

 

Næste modstander var 

Egtved, som er blevet 

betydeligt stærkere end i 

foråret. Det resulterede i 

en rigtig god kamp, 

hvor spillet bølgede 

frem og tilbage, og det 

var småting, der afgjor-

de, hvem der skulle 

trække det længste strå.  

 

Det gjorde Egtved med 

en sejr på 2-1. 

 

 

 

 

men mon ikke vi kan finde en 

jævnbyrdig træningsmodstander. 

 

 

har valgt at spille i B-rækken for 

at undgå de lange køreture til År-

hus, Brande og Midtdjurs.  

Andst-pigerne skulle lige omstille 

sig til det noget højere tempo, og 

selv om et par af Lunderskovs mål  

 

 
 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Pigerne fra Andst "United" var 

spændt på mødet med Lunder-

skov Boldklub, som i foråret var 

med i A-rækken, men i efteråret  

 

 

Fodboldpigerne på Andst U&Is U 

10-hold havde ikke lige deres bed-

ste dag, da efterårets andet JBU-

stævne blev afviklet i Bramdrup-

dam.  

Den første kamp mod Bramdru-

dam 2 startede meget jævnbyrdigt, 

men pludselig væltede målene ind 

hos Andst-keeperen, og selv om vi 

måtte sætte to ekstra spillere ind, 

hjalp det ikke på forsvarsspillet, så 

det blev et stort nederlag. 

 

Efter en kort pause var vi klar til 

kampen mod Trelde, som vi jo 

vandt over, da vi mødte dem ved 

det første stævne.  

Men det meget varme sommervejr 

havde tappet Andst-pigerne for 

kræfter.  

Ja, selv friløbere, som vi normalt 

scorer på, blev brændt. Og så bli-

ver det svært at vinde.  

Godt nok 

manglede vi 

holdets top-

scorer, men 

alligevel bur-

de vi have 

gjort det bed-

re.  

Der bliver nu 

en pause i 

JBU-

turneringen, 

som skal om-

brydes,  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

GEOLOGISK  

ORDEN 
 

Når der er orden 

på ens bord, 

så er der ikke 

spor af spor, 

og hvem véd hvad 

der findes hvor? 

 

Men lejrer ting sig 

dag for dag, 

så har hver enkelt 

henlagt sag 

et velkendt 

geologisk lag. 

 

Svar på opgave uge 36:  

ZEUS - SUEZ            

      
 

Hvis et ur i et spejl viser 20 

min. i 3, hvor mange er klok-

ken så? 
 

 

Se svaret i næste avis. 

Jeg vil tælle stjernerne. 

 

Jeg vil tælle stjernerne, 

nu hvor der er fred. 

Men det er så svært at få 

alle sammen med. 

 

Jeg må bruge fingrene 

for at tælle dem. 

Men på Oles lille hånd 

er der bare fem. 

 

Fem og fem er bare ti. 

Af med sko og sok! 

Jeg må tælle mine tæer 

hvis jeg skal få nok. 

 

Der er ikke nok endnu. 

Tusind stjerner blåner. 

Det var meget nemmere 

hvis jeg talte måner. 

 

Halfdan Rasmussen. 
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09/09/2019  9:30 - 11:30 

Gymnastik på Solhøj 
 

10/9/2019 14:00 - 16:00 

Læsekreds for læselystne 

 

11/09/2019  14:00 - 16:00 

Krolf på Solhøj 

 

11/09/2019 19:00 - 21:00 

Foredrag/musik/Kim Larsen 

Andst Kirke 

 

12/09/2019  9:30 - 11:00 

Krolf på Solhøj 
 

12/09/2019  12:00 - 16:00 

Fællesspisning på Solhøj 
 

15/09/2019  9:00 - 10:00 

Gudstjeneste  

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

LANGREJSGAARD BRUGSKUNST 
OG RETRO

V/ Helle Schou Scheffmann

Langrejsvej 8, Store Andst

Tlf. 2835 3864
Tjek vores fb gruppe

https://www.andst.info/events/gymnastik-paa-solhoej-19/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-37/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-222/
https://www.andst.info/events/vi-fejrer-solhoejs-2-aars-foedselsdag-underholdning-v-knudemusikanterne/
https://www.andst.info/events/gudstjeneste-21/

