
 

 

 

ere patruljer gennem ødelagt tørve-

skov. De kigger både efter røg fra 

skovrydning og de dræningskana-

ler, der ormer sig på kryds og 

tværs gennem området. Kanalerne 

dræner, udtørrer og ødelægger den 

sumpede tørveskov, så jorden i ste-

det kan blive til landbrug og plan-

tager for bønder og virksomheder.  

 

Men nu er Indonesien begyndt at 

genetablere skoven, der er vigtig 

for både lokalbefolkning, økosy-

stem og klima. Derfor sætter lands-

byboere nye stiklinger ud, slukker 

brande og spærrer dræningskana-

lerne, så vandet ikke løber væk. 

Nogle tusinde kilometer nord for 

Indonesien dækker træer i masse-

vis bakker og bjergområder i Kina. 

De er blevet genplantet 

efter århundreders fæld-

ning og rovdrift, men da 

det er svært fremkom-

melige områder, er me-

get af det sket med hjælp 

fra fly, der tæppebomber 

bjergsiderne med frø. På 

den måde har Kina gen-

plantet millioner af hektar skov. 
 

 
 
 
 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Der er enormt potentiale 
ved at genoprette eller be-
skytte naturen, både for kli-
maet og os selv. Med grøn-
ne værktøjer som træer, 
østers og tørv kan vi bygge 
en bæredygtig fremtid.  
 

Man tager en stikling og planter 

den i mudderet, så det dækker en 

tredjedel af dens længde. Så tager 

man to skridt gennem det lave 

vand og gør det samme igen. Og 

så igen og igen og igen. 80 millio-

ner gange senere har man en fro-

dig og grøn mangroveskov, der 

beskytter hundredvis af landsbyer 

i Casamancedeltaet i det sydlige 

Senegal mod Atlanterhavets bøl-

ger. 

På omtrent den modsatte side af 

kloden går indonesiske landsbybo- 

Læsekredsens afslut-
ning 21. april aflyses.  
 

 

Coronakrisen gør, at vi des-
værre ikke kan afslutte sæ-
sonen i læsekredsen som 
planlagt.  
 

Skrevet af  Anita Thye 
 

Kære deltagere i Andst Læse-
kreds. 
Tak for et godt, udfordrende 
og sjovt ”læseår”. 
Tak for jeres engagement og 
tillid. 
Tak for jeres små (mindre) for-
behold, når mit valg af  roma-
ner har været en kende for ud-
fordrende.  
Tak for smil og latter. 
Tak for meningsudvekslinger. 
Tak for befordrende og per-
spektiverende uenigheder. 
Tak for et berigende og livgi-
vende fællesskab.  
En glædelig og anderledes på-
ske. 
 
De bedste hilsner  
Anita 
 
 

 

PS: Romanen: ”Den anden 
gren” af  Jesper Wung Sung, 
kan afleveres på Vejen Biblio-
tek, når de engang åbner igen 
eller på Rovedvej 12 i postkas-
sen eller garagen i en  
”bibliotekskasse”. 
 



efter at forurening ødelagde 

økosystemet fuldstændigt. 

Østers filtrerer nemlig vandet 

for næringsstoffer, så new yor-

kerne samler østersskaller ind 

fra restauranter, som nye 

østers sætter sig fast på, inden 

de bliver sat ud i havnen, hvor 

de renser vandet.  

I et mindre projekt i samme 

stil sætter en gruppe danske 

amatørfiskere muslinger ud 

for at redde Vejle Fjord fra ilt-

svind. 

Potentialet for naturløs-

ninger i klimakampen er 

enormt. Flere og flere lande, 

organisationer, virksomheder 

og byer får øjnene op for grøn-

ne løsninger. Med Kina og 

New Zealand i front har 32 

lande, EU-Kommissionen, 

Verdensbanken og flere virk-

somheder og ngo’er samlet sig 

i en koalition, der både vil 

fremme naturløsninger i kli-

mapolitik og forpligter sig til 

plante milliarder af træer. 

Koalitionen peger på forsk-

ning, der viser, at naturløsnin-

ger kan stå for helt op mod en 

tredjedel af de omkostningsef-

fektive klimaløsninger inden 

2030, der skal til for at stabili-

sere den globale opvarmning 

til under 2 grader.  

Naturen og menneskeskabte 

naturløsninger har et kæmpe 

potentiale for at være med til 

at redde klimaet – hvis vi red-

der naturen først. 

Der er muligheder! 

men. Det er samme slags po-

tentiale, der kan udnyttes her-

hjemme, når danske bønder 

taler om at stoppe med at dyr-

ke såkaldt lavtliggende land-

brugsjord for at lagre kulstof. 

Samtidig hjælper naturløsnin-

gerne ikke kun klimaet. Man-

groveskove er effektive bølge-

brydere, der beskytter kyster-

ne, og de filtrerer salt fra ha-

vet, så landbrugsjord ikke bli-

ver ødelagt. Tørveskovene i 

Indonesien er vigtige økosyste-

mer og blandt andet hjem for 

truede orangutanger, og Kinas 

store skove modvirker erosion 

og ørkendannelse. 

Der findes hundredvis af 

forskellige naturløsninger på 

samfundsproblemer som trus-

ler mod sundhed, fødevaresik-

kerhed og biodiversitet – eller 

de kan værne mod effekterne 

fra klimaforandringerne. 

I dansk byplanlægning bliver 

grønne løsninger mere og me-

re brugt til at beskytte os mod 

fremtidens vejr, varme og 

vand, efter at grå løsninger i 

beton og stål ikke har beskyttet 

os ordentligt mod oversvøm-

melser. Tage med beplantning 

kan holde på regn, eller vand 

bliver ledt væk fra veje og boli-

ger ud til parker, søer og åer, 

og træer og planter i byer sæn-

ker gennemsnitstemperaturen, 

når det er varmt. 

I New York er tusindvis af fri-

villige i gang med at genskabe 

livet i byens enorme havn ved 

hjælp af millioner af østers, 

Denne type klimaindsat-

ser kalder man for naturbase-

rede løsninger eller bare na-

turløsninger. Det er projekter, 

der beskytter, bevarer eller 

genopretter økosystemer, der 

håndterer samfundsproble-

mer. Mange af dem hjælper 

klimaet: Mangroveskov er tre-

fire gange så effektiv til at op-

tage CO2 som regnskov.  

Kina har brugt fly til at tæppe-

bombe svært tilgængelige om-

råder med frø for at plante 

skov.  

Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen 

Kina har etableret enorme sko-

ve og har nu næsten halvanden 

gang så meget skovdække som 

i 1990. Når Indonesien genop-

retter kæmpe områder tørve-

skov, så holder det store 

mængder karbon fanget i jor-

den. Tørveområder dækker 

blot tre procent af verdens 

landoverflade, men de lagrer 

dobbelt så meget kulstof som 

alle verdens skove – tilsam-



SÅDAN SIGER NATURVI-
DENSKABEN. 
 

Og hele hans gennemgang gik ud 
på at vise, hvor tåbelig Kristen-
dommens skabelsesberetning var. 
 
Han var et eksempel på en lærer, 
der kun havde forstået sit eget 
fag, men ikke helheden. 
 
Han var ikke så klog som William 
Bragg. 

 
Af Viggo Kaspersen. 
 
Når jeg ser ovenstående udsagn, 
kommer jeg til at tænke på min 
gymnasietid. 
 
Vores lærer i naturvidenskab star-
tede en dag timen med at ridse op 
på tavlen:  
 
SÅDAN SIGER KRISTEN-
DOMMEN. 

 
 

Fik du mon hørt Jeppes 
spil fra kirketårnet påske-
dag og plukket en påskelil-
je ved kirkemuren? 



 
omkring i hovedet ham løb. 
Lidt efter lidt da gav han køb, 
thi hvem vil ikke gerne spare 
de kære ben for bræk og fare? 
Og Hans, som sine spare gad, 
udbrød: ”Hør , Fader! Ved I 
hvad? 
Jeg tænker idelig på hunden; 
vel var den stor, men dog i grun-
den 
ej nær så stor, jeg tror kun halv, 
den var ej større end en kalv.” 
 

 
De atter frem ad vejen gik 
og broen snart i sigte fik; 
da haglede den våde sved 
ad bondeknøsens lemmer ned, 
og just som de sig broen nærmed, 
da trak han sin papa i ærmet 
og råbte i sin store knibe: 
”Hør, Far! I kan vel selv begribe, 
jeg ville gøre løjer kun; 
hvad jeg fortalte om den hund, 
som jeg i fjor i Tyskland så, 
det var ej sådan at forstå; 
den var, så sandt jeg hedder Hans, 
netop som hunde her til lands.” 
 
Og søn og fader begge to 
kom heldigt over denne bro, 
ej knøsen stødte sig på sten, 
ej heller brak han sine ben; 
men rent hans lyvelyst forsvandt, 
og siden talte han så sandt, 
at ingen skulle troet om Hans, 
han havde været udenlands. 

 
 
Da svared bonden: ”Ærlig talt, 
det undrer mig, skønt overalt 
i denne verden rundt omkring 
man ser så mærkelige ting, 
at man sit eget øje knap vil tro. 
Vi gå nu for eksempel til en bro; 
i mindre end en time vi den nå, 
og over broen vi nødvendig må. 
På denne ligger der en sten, 
og over den man brække må sit 
ben, 
når man har løjet samme dag, 
det er en vis og afgjort sag.” 

 
Da sønnen hørte disse ord, 
en skræk ham straks i blodet for; 
om ørerne blev knøsen hed, 
af panden sprak ham angstens 
sved. 
Han råbte da: ”Hør, Fader kær; 
at gå så stærkt er ikke værd, 
I er en gammel mand og svag, 
det er så grumme varmt i dag, 
og man må spare sine kræfter. 
Jeg går just nu og tænker efter; 
thi når jeg mig besinder ret, 
så var den tyske hund ej slet 
så stor, som jeg fortalte før, 
ja mestendels jeg sværge tør, 
den var ej større end en ko, 
men dog en prægtig hund, min 
tro!” 
 
Og atter gamle Frederik 
med sønnen hen ad vejen gik, 
dog knøsen havde ingen ro, 
bestandig den fordømte bro 

 
Derfor lidt til opmuntring 
og smil. 
 
Bondeknøsen, der havde 
været udenlands. 

 
Af Chr. Wilster. 

 

En bondeknøs, som hedte Hans,  
der havde været udenlands 
med herremandens søn et år, 
kom hjem til faders fæstegård;  
og i den lille bondeby 
fortalte han nu stolt og kry 
til fryd for store som for små, 
om hvad i fremmed land han så. 
 
Men skønt en del deraf var sandt, 
var der dog megen løgn iblandt; 
thi to ting læres let på rejse: 
at lyve groft og højt at knejse, 
og Hans forstod så stærkt at lyve, 
som hest kan rende, fugl kan fly-
ve. 
 
En måneds tid omtrent hengik, 
da knøsens fader, Frederik, 
i næste købstad ærind fik, 
og med sin kloge søn han gik 
derhen en årle morgenstund. 
På deres vej de så en hund, 
og det var godt, at den var bun-
den, 
thi både glubsk og stor var hun-
den. 
”En svær krabat!” var bondens 
ord, 
da frem af hus med støj den for. 
”Åh bagateller!” udbrød Hans, 
”i fjor, da jeg var udenlands, 
jeg så en hund, jeg aldrig mage 
har set til hund i mine dage; 
tæt ved Stettin den kom imod 
mig, 
først blev jeg bange, men jeg stod 
mig - 
(I kender vel Stettin af navn 
og tror, den er som København; 
jo pyt! så sandt som her jeg går, 
ti gange større knap forslår). 
Den hund, som sagt, den var så 
stor, 
ja, I kan tro mig på mit ord; 
jeg selv, som så den, ved det 
bedst, 
den var så stor som nogen hest.” 



 

 

  

Man kunne jo kalde Eva for MADAMADAM.   (Det var dengang, man kunne det!) 

AMAGER! 
Tre fingre 
amager  =  
”på ære”.  

 
En  bekræf-

tende ed, ger-
ne ledsaget 

med at højre 
hånd føres 

vandret hen 
over struben. 

 

Stammer fra, 
at man i ældre 
tider halshug-
gede forbry-

dere på Ama-
ger Fælled. 

Bevingede 
ORD 

På himlen står en lille sky. 
 

På himlen står en lille sky 
og kommer ingen vegne. 

Men når den ser en paraply 
begynder den at regne. 

 
Den regner på det lille strå 

og træet der er større. 
Og dem, den ikke regner på 

har deres på det tørre. 
 

Halfdan Rasmussen 

Hvilke 3 hele tal giver samme resultat, hvad enten de lægges sammen eller ganges med 
hinanden? 



 

 

 

Den reiste sine Takker, 

Den brølede ræd, 

Dal og Høi afsted. 
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Korrekturlæsniing: Randy Johansen. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kirken er stadig lukket 
som så meget andet. 
 
Men går du ind på face-
book og søger ”Andst Kir-
ke”, er der mulighed for at 
høre indslag fra Helle 
Torp, som svarer til den 
tid, vi er i. 
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  Ved en fejl var annoncen for biblioteksvognen                 
 sat i avisen i uge 15. DEN HOLDER PAUSE!  


