På søndag samler vi
ind til Kirkens Korshær i Danmark.
Af Viggo Kaspersen.
Der er hjemløse i Danmark, ja, der
er faktisk flere end 6000. Det blev
markeret i Horsens med lys i mørket.
Der burde ikke være hjemløse i
Danmark, men sagen er ikke så
enkel.
Der er mennesker, der er så langt
ude i tovene, at de ikke magter en
egen bolig, og derfor skulle der
være andre tilbud til dem.
Det kniber med det.
Kirkens Korshær og andre lignende organisationer tager sig af mange af de hjemløse, men der er ikke
pladser nok til alle, og det piner

dem, der står med opgaven. For
selvfølgelig vil man gerne hjælpe
alle.
Kirkens Korshær får mange penge
ind gennem de 250 genbrugsbutikker, og der modtages mange
penge fra det offentlige.
Men fordi behovet er så stort, er
der brug for flere midler, og derfor
laver Kirkens Korshær flere andre
aktiviteter, bl.a. her i uge 46.
Butikken i Vejen holder julestue,
og her i Andst samler vi ind, som
vi gjorde i søndags.
Og vi håber selvfølgelig på et lige
så flot resultat, som det der fortælles om i næste spalte.
Derfor:

Tag godt imod indsamlerne på søndag.
Hjælpen nytter!

Af Viggo Kaspersen.

Dansk Flygtningehjælp
samlede 13 mill. ind i
søndags.
I Andst ligger resultatet ofte omkring de 8000 kr., men i søndags
var det virkelig sjovt at tælle sammen, idet flere af ruterne næsten
fordoblede indsamlingen.

Vi endte på 10.225 kr., et
meget flot resultat og rekord for de sidste mange år.
Der er flygtninge flere steder i verden, og der er brug for så basale
ting, som det at få tag over hovedet.
For 218 kr. kan en familie få en
bolig af bambusstænger og presenning.
Dvs. at vores indsamling i Andst
kan give tag over hovedet til 47
familier.
En god tanke her midt i regn og
kulde.

Af Andst Lokalråd.

Vores krotorv mangler
opmærksomhed i forbindelse med almindeligt vedligehold.

Om det er en halv time
her og der eller en halv
dag et par gange om året,
bestemmer du selv.
Hvis du kun har mulighed for at hjælpe en enkelt gang, er det også
fint.
Vi sørger for beplantning
og sprøjtning af arealerne.

Kontakt Jens Johansen,
hvis du har mulighed for
at hjælpe :
jens-johansen@mail.dk,
så samler og koordinerer
han det hele.

På forhånd tak fra

Andst
Lokalråd.

Af Viggo Kaspersen.

Rockmusik kan have et
kraftigt støjniveau. Bævermusik har tendenserne.
En flok livlige bævere var tirsdag
i gang med musikalsk udfoldelse.
Jeg havde vovet mig ind på deres
territorium for at sætte lidt gang i
sang og rytme.
Jeg er en lille bæver,
som altid finder vej,
og er så rask og væver,
og vi er flere end mig.
Sådan starter bævermødet hver
gang, og det er godt med rutiner,
det kan bæverne li’.

I dag
gjaldt det
også noget med
rytme.
At lave
en rytme
med klap
på 2 og 4 i
takten er
svært for
mange
voksne
forsamlinger.
Her gik
det rimelig godt,

først med
klap i hænderne, siden

Der skulle læres nye sange:
At lære noget - ka’ jeg li’,
jeg bruger tit min fantasi.
Jeg bygger huler, det er sjov med grene, blade, græs og tov.

med diverse lydgivende effekter/
rytmeinstrumenter.
Der blev også
tid til huskespil

med billeder af rigtige instrumenter. Det var de skrappe til.

Fra Verdens Bedste Nyheder.

Verden er nu meget tæt
på endelig at slippe helt
af med sygdommen, der
lammer børn.
Først var der tre, så var der
to, og i sidste uge blev det så
officielt annonceret, at der
nu kun er én slags naturligt
forekommende poliovirus
tilbage i verden.

Og denne sidste variant af
sygdommen, vild polivirus
type 1, findes nu kun i to
lande.
Det betyder, at verdens lande nu er tæt på at nå det
mål, de satte i 1988; at udrydde sygdommen fuldstændig.

RENE HÆNDER REDDER
LIV
“Dette er et vigtigt resultat,
men vi kan ikke stoppe vores indsats nu: Vi skal udrydde den sidste type poliovirus også.
Der er heldigvis også godt
nyt fra Afrika, hvor der ikke
er blevet konstateret poliovi-

rus af type 1 siden 2016, på
trods af stadig bedre overvågning.
Det ser ud til, at kontinentet
derfor nu er helt fri for alle
vilde former for poliovirus,
og det er en enorm bedrift,”
siger Professor David Salisbury, der er leder af den uafhængige organisation, der
verificerer fremskridt i kampen mod polio.
Der findes effektive vacciner
mod polio, og de er blevet
uddelt i
stor skala i årtier via
det internationale
samarbejde:
Global
Polio
Eradication Initiative (GPEI).

Det har slået smitten voldsomt tilbage.
I 1988, hvor indsatsen begyndte, var der over
350.000 tilfælde af polio i
verden.
I 2019 er der indtil videre
kun konstateret 94 tilfælde
af poliovirus type 1, og heraf
er 76 i Pakistan og resten i
Afghanistan.
Alene sidste år blev næsten
en halv milliard børn vaccineret mod polio, og selvom
blandt andet rigmanden Bill
Gates har givet mange penge til indsatsen, ville det have været umuligt at nå ud til
så mange børn uden hjælpen fra …
over 20 millioner frivillige, der har bragt vaccinen ud til de fjerneste
kroge af verden, skriver
GPEI

Habakuk fra Høm
Habakuk fra Høm
har spist en kasse søm.
Nu går han rundt og ømmer sig
langt mere end det sømmer sig.
Hannibald fra Skern
har spist et strygejern.
Og bladene kom fygende
og peb: Her går det strygende!
Stakkels Frederik
har slugt en flaske blæk,
så alle der skal have blæk
må dyppe i hans mavesæk!

Halfdan Rasmussen.

Svar på opgave uge 45:
DET ER MIN FAR.

JO TAK
Man er lidt
forkommen
forknyt og forslidt
og opløst i feber
og snot;
men bortset fra dét
at man har det
så skidt,
så har man det,
jo tak,
godt.

11/11/2019 9:30 - 11:30
Gymnastik på Solhøj
12/11/2019 14:00 - 16:00
Læsekreds for læselystne i
konfirmandstuen
13/11/2019 14:00 - 16:00
Krolf på Solhøj
13/11/2019 18:15 - 20:00
Juniormøde i Spiren
13/11/2019 19:30 - 21:30
Banko i Gamst Forsaml.hus
14/11/2019 9:30 - 11:00
Krolf på Solhøj
14/11/2019 14:00 - 16:00
Underholdning ved Vejen
Mandskor på Solhøj
17/11/2019 09:00 - 10:00
Gudstjeneste
17/11/2019 14:00 - 15:00
Håndboldkamp Serie 3 Damer: Andst - Bramming IF
17/11/2019 15:15 - 16:20
Håndboldkamp Serie 1 Herrer: Andst - Vejle
17/11/2019 16:40 - 17:40
Håndboldkamp Serie 3 Herrer: Andst - Hammelev
17/11/2019 17:45 - 18:50
Håndboldkamp U 17: Vejen/
Andst - Gram IF

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, 4082-6088 (formand), ), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi), Tage 7558-8478 (Faste annonc.), - www.Andst.info
Korrekturlæsniing: Randy Johansen.

03

03

