
 

 

men aftalt at Borgerforeningen 
sørger for at udforme nogle skulp-
turer af de gamle træstubbe og 
stammer, som skole- og børneha-
vebørn kan få lov at male og deko-
rere. 
Andst skole og børnecenter har 
desuden også sagt ja til at stå for 
at samle sammen til årets Sankt 
hansbål i anlægget af nogle af alle 
de grene, der er tilovers fra opryd-
ningsarbejdet. 
 
Vi glæder os meget til at se børne-
nes flotte og kreative udsmyknin-
ger i vores skønne naturområder! 

 

I forbindelse med corona 
epedemien, er retningslinier-
ne for skole og børnehave-
børn, at de skal være uden-
for så meget som muligt, og 
det er dejligt at se, hvordan 
både lyngbakkerne og an-
lægget her er til gavn og bli-
ver brugt flittigt til bl.a hule-
bygning.  
Vi vil i Borgerforeningen ger-
ne bakke mere op om dette, 
og vi har derfor taget kontakt 
til Andst Børne- og Skole-
center for at lave et samar-
bejde med dem. Vi har sam-

 
 

Hentet på facebook. 

Som mange måske har 
bemærket, er Borgerfor-
eningen i gang med et 
større oprydningsarbej-
de i anlægget og lyng-
bakkerne. En udtynding 
af skovens træer og bu-
ske har længe været 
tiltrængt, og det er vi nu 
godt i gang med. 

Der ligger derfor en del 
træstammer rundt om-
kring i området, som er 
til fri afhentning for Bor-
gerforeningens medlem-
mer, hvis nogen f.eks. 
mangler lidt pejsebræn-
de.  

I må helst ikke tage grene, da 
de skal bruges til byens Sankt 
Hans bål. 



 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Hvorfor disse dybe furer i 
marken, spørger en uvi-
dende vandrer? 
 
Følgende forklaring kom fra Kaj, 
Gamst Maskinstation: 
 

Tak for din interesse hvad angår 
landbruget. 
De dybe furer er forud for kar-
tofler.  
Derefter kører vi bedet igennem 
med en stensamler ned i 25 cm’s 
dybde og lægger stenene ned i 
bunden af renden. 
 

Så lægger vi kartoflerne i det 
bed, og når så de skal tages op, 
er vi helt fri for sten, og kartofler-
ne kan læsses og køres til kar-
toffelmelsfabrik enten i Toftlund, 
Karup eller Brande. 
 

Kartoflerne kan godt lide en løs 
bund at gro i, så derfor bliver det 
udført på denne måde. 

 
4. Du kan lave morgengymna-
stik på ”DR2”.  
Fra klokken 7:30-8:00. 

 
 
Ugens billede af min urtehave: 
Kig rundt i avisen og se om du 
kan finde urtehaven. Der er 
kommet små grønne blade op.  
 
Husk nu at følge rådene: 
Vask dine hænder, bed andre 
om at tage hensyn og holde 
afstand, host og nys i ærmet. 
Har du tegn på sygdomme, 
”også lette symptomer”, så bliv 
hjemme og undgå fysisk kon-
takt med andre. Pas på dig 
selv og andre. 
 

Hvis du/I har spørgsmål 
eller tips om, hvad du/I 
bruger jeres tid på, så 
skriv gerne til mig på mo-
bil 61670711.  
 

Send gerne foto med. Så kan 
jeg dele jeres gode idé videre 
til andre i avisen næste uge. 
 
 

 
 
Af Ann Sofie Storm Pedersen 
  

Kære alle.  
I sidste uge kom jeg med nog-
le gode tips til, hvad I kan lave, 
hvis I keder jer i Corona tiden. 
Her fortsætter jeg med nogle 
nye tips i denne uge, og ven-
der tilbage igen i næste uge 
med ideer til, hvad jeg bruger 
tiden på. 
 
1. Du kan prøve og spille 
”Geogusser Free.” Det er et 
spil, hvor du skal gætte, hvor 
du er henne i verden. 

 
 
 
 

2. Du kan prøve og lave Geo-
caching. Du skal finde nogle 
bokse rundt omkring.  

 
3. Du kan samle affald op. 
 



 

 

 

  

 

 

 
 

Big Brother 
 

Big Brother is watching 
you! 
 

Storebror (staten) holder 
øje med dig. 
Sætningen stammer fra 
George Orwells pessimi-
stiske fremtidsroman 
1984, som udkom i 1949 
og beskrev et fremtids-
samfund, hvor staten 
kontrollerer alt, hvor den 
enkeltes frihed ikke eksi-
sterer, og hvor sproget er 
er erstattet af et nysprog, 
som begrænser den en-
keltes mulighed for at 
udtrykke afvigende hold-
ninger til systemet. 

Bevingede  
ORD 

Noget om nonintervention. 
 

Gennem mine briller kan jeg se 

hvad der hænder på den store jord. 

Jeg kan se en mand der slår med le 

og en stor bandit der slår sin mor. 

 

At han slår sin mor er svært at ta 

når det smærter i ens egen krop. 

Jeg tar hurtigt mine briller a’ 

for at få ham til at holde op! 

 
Halfdan Rasmussen 

Hvad skulle der have stået i denne sætning, hvor ordene er kommet i helt forkert or-
den: 

Hvor er du dig mor begavet at med prøve! 
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06/05/2020  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
07/05/2020  09:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Hvis du oplever 
noget særligt 
her under Co-
rona-krisen, 
var det måske 
interessant for 
andre at høre 
om! 
GRIB PEN-
NEN OG 
SKRIV TIL 
AVISEN LIGE  

NU! 

https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-37/
https://www.andst.info/events/krolf-paa-solhoej-37/

