
 

 

Set på facebook! 
 
Trine Olander Rosenlund. 
 Der er nogle, som ikke har syntes, 
det meget effektive hegn, som hol-
der vores børn sikkert inde, når de 
er i legestue, skulle stå der længe-
re?  

Inga Ipsen Pedersen. 
Nu er det desværre ikke kun vores 
låge, der er ødelagt. Man har været 
inde og køre på arealet, så også 
vores kabeltromle i vores sandkas-
se, vores ene højbed samt vores pil 
deroppe er blevet ødelagt, ligesom 
der er hjulspor derinde. 
Sagen er meldt videre til kommu-
nen, som må tage sig af det videre 
forløb.  
 
Randi Villumsen. 
Simpelthen så trist at se, hvor me-
get der er ødelagt og beskadiget 
ved legestuen. -  
Jeg tænker, det skal meldes til po-
litiet og så håbe på, at der er nogle 
vidner, der har set bilregistrerings-
nummer eller andet.  
Hvad foregår der mon i hovedet på 
sådanne mennesker?  

 
Man blev opfordret til at finde en 
sten og putte den i lommen, som 
et symbol på en bekymring man 
havde eller måske noget, der pinte 
én. 
Undervejs mødte man en bøn af 
Helle Søtrup. Her et udklip: 
Jeg beder for dem, der lever under 
evne. Jeg beder for bænkevarmer-
ne og for håndlangerne. Jeg beder 
for dem, der har tålt for meget. 
Jeg beder for dem, der evig og 
altid skal sige sandheden. Jeg be-
der for dem, der venter ved telefo-
nen. Jeg beder for dem, der har 
meget at miste og for dem, der 
ingenting kan undvære. Jeg beder 
for dem, der troede, de vidste, 

hvad de ville. Jeg 
beder for de pla-
gede og for dem, 
ingen vil noget. 
Jeg beder for de 
rodløse og de 
fremmedgjorte og 
for dem, der 
mangler bardu-
ner. Jeg beder for 
de selvtilstrække-
lige og for dem, 
der har lagt sig 
for smalt ind i li-
vet. 
Der var en opfor-
dring til at over-

veje, om jeg selv trængte til en 
forbøn, eller om nogen trængte til 
min. 
Tilbage ved kirken et af Kristen-
dommens helt centrale budskaber: 
Stenen med det, der nagede dig, 
kan du lægge under korset på ka-
pellet, for Guds tilgivelse gælder 
for os til enhver tid. 
Et godt budskab at tage hjem med. 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

Søndag, den 3. maj havde 
Helle Torp inviteret til van-
dregudstjeneste. 

Indbydelsen var udsendt på face-
book og var ”liked” af en del. 

Desværre så jeg den først kl. 17, 
en time før afslutningen, så jeg 
valgte at cykle ruten. 

En 3 km’s tur, der førte dig fra kir-
kelågen omkring Andst Station og 
tilbage igen. 

Der var 7 poster på turen. 

Overskriften er et citat fra Birgitta 
af Vadstena og er meget brugt af 
pilgrimsvandrere. 

I øvrigt var overskriften i dagens 
tekst Jesu ord: 

”Jeg er vejen, sandheden og li-
vet”. 

Undervejs på turen blev der talt 
om tryghed/utryghed, som man 
kan opleve, når man står over for 
noget nyt/ukendt. Er det spænden-
de eller bekymrende? 



 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

Mindesten ved Andst Kirke 
mindes den 9. april 1940 og 
den 5. maj 1945. 

På facebook fortæller Helle Torp, 
at konfirmanderne har været i 
gang i samme anledning: 

Konfirmanderne har skrevet ord 
på sten. Ordene er inspireret af 
75-året for befrielsen og de tan-
ker, som fraværet af deres vante 
hverdag fremkalder: 
 

Vennerne, frihed, tryghed, ansvar, 
frelse, tak, fællesskab, hjælp, 
struktur, savn, håb, lykke, social, 
glæde.  

Hej alle Andst borgere. 
 

En lille venlig påmindelse om at være lidt mere 
opmærksom i trafikken, specielt om morgenen, 
når mange børn kommer på cykel. 
 

I går var det ved at gå galt. Min datter, hendes 
veninde og hendes lillebror kommer cyklende 
ned af Høkerbakken. Ved Høkeren holder en 
lastbil, bag lastbilen holder en bil. Bilen kan ikke 
orientere sig fremad pga. af lastbilen og har nok 
lidt for travlt med at kigge fremad, om der kom-
mer nogen end med at orientere sig bagud. For 
da kvinden drejer ud, kommer de tre på cykel 
bagfra ned af bakken, og det er meget tæt på at 
gå meget galt! 
 

Jeg bebrejder ingen noget, det er bare så uheldigt 
og kunne ske for os alle. Heldigvis var de tre un-
ge mennesker opmærksomme, og der skete ikke 
noget. De var dog meget rystede over oplevel-
sen! 
Så husk lige at være ekstra opmærksom på vores 
børn, specielt omkring Høkeren, da udsynet tit 
ikke er ret godt!  
Pas på hinanden og vores allesammens børn. 
 

Kristina Mølbæk Heisterberg.  



 

 
 

Af Ann Sofie Storm Pedersen. 
 
Kære alle.  
 
Denne er sidste uge, jeg kom-
mer med Corona tips.  
Jeg håber, at de her råd har 
hjulpet jer med, hvad I kan la-
ve. 
 
Du kan lave dit eget mål, som 
fx. jeg har gjort. 

 
 
Du kan prøve og lave et pusle-
spil med skovens genstande.  

 
 
 
 

 
Du kan se solnedgangen.  

 
 

Der er kommet små 
grønne blade op.  
 

Håber du/I kan bruge 
mine råd. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

”Take away” fra 
biblioteket er et hit 
 
Onsdag i sidste uge tog Ve-
jen Kommunes Biblioteker 
hul på et nyt initiativ i skyg-
gen af coronakrisen.  
 
Borgerne har fået mulighed 
for at få poser med bøger ud-
leveret på tre af kommunens 
biblioteker.  

 
Du kan plante blomster.  

 
   Du kan begynde at træne. 

Ugens billede af min ur-
tehave:  
Kig rundt i avisen og se, 
om du kan finde urteha-
ven.  
 

 



 
 
 
   

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Alpenationen Østrig er nu 
blevet seneste europæiske 
land, der helt har droppet 
kul som fossilt brændstof. 
 

 I 34 år har byen Graz i det 

sydøstlige Østrig fået varme 

og elektricitet fra sit nærlig-

gende kulkraftværk. Men 

byens kraftværk slukkede 

for kulkedlerne fredag, d. 18. 

april, og der er ikke planer 

om at tænde op for dem 

igen.  

Dermed er en epoke slut, for 

værket var det sidste aktive 

kulkraftværk i landet. Ned-

lukningen gør Østrig til det 

tredje land i EU, der ikke 

længere bruger kul som 

brændstof. Det sker både af 

hensyn til klima, miljø og for 

at forbedre luftkvaliteten. 

“Kulkraft er fortid i Østrig. 

Fremtiden tilhører vedva-

rende energi,” siger Wolf-

gang Anzengruber, der er 

direktør for virksomheden 

VERBUND, der har drevet 

det nu nedlukkede kulkraft-

værk. 

Østrig har dog stadig en 

række kraftværker, der bru-

ger olie og gas. Landets re-

gering ønsker at udfase disse 

værker, så Østrig fra 2030 

kommer til at generere al sin 

elektricitet fra vedvarende 

energikilder. Det skriver ny-

hedsbureauet AP. 

Selvom olie og gas langt fra 

er klimarigtige brændsler, er 

det alligevel en fordel at gå 

fra kul til gas. Gaskraftvær-

ker udleder nemlig kun cir-

ka halvt så meget CO2, hver 

gang de producerer den 

samme mængde energi som 

et kulkraftværk. Og gassen 

brænder også renere end 

kul, der udleder en række 

giftige stoffer og tungmetal-

ler som for eksempel bly, 

kviksølv og arsenik. 

Østrig er med sine knap ni 

millioner indbyggere et rela-

tivt lille land, og nedluknin-

gen af kulkraften i Østrig får 

dermed heller ikke afgøren-

de konsekvenser for klimaet 

globalt set.  

Men Østrig er blot det sene-

ste land i en række, der er på 

 
 
 
 
 

vej væk fra kul som brænd-

sel.  

 

I alt otte EU-lande har be-

sluttet at gå samme vej, og 

heraf er der flere af de store 

kulnationer, der er på vej. 

For eksempel er der nu kun 

fire kulfyrede kraftværker 

tilbage i Storbritannien, og 

landet vil lukke dem inden 

2025.  

 

Kulkæmpen Tyskland er og-

så i gang med at lukke ned 

for det beskidte brændsel, 

men her er deadline 2038.  

Allerede nu har Tyskland dog 

skruet ned for den mængde 

kul, de brænder af.  

 

Også vores naboland Sverige 

har skilt sig af med kullet. I 

sidste uge lukkede Sverige sit 

sidste kulkraftværk, og det ske-

te to år før planlagt.  



 

 

 

  

 

 
 

Bissens gipsgebis. 
 

Udtrykket var oprindelig en 
københavnsk morsomhed i 
forbindelse med udstillingen af 
en kæmpestatue af biskop Ab-
salon i 1872. 
Statuen var modelleret og 
støbt i gips af Vilhelm Bissen, 
og i årene efter stod denne gips
-bisp i forhallen til det nuvæ-
rende Domhus på Nytorv. 
I dag er den på Statens Muse-
um for Kunst. 
Siden er udtrykket blevet be-
vinget og ifølge traditionen an-
givet som en taleprøve for 
eventuelt spirituspåvirkede 
bilister i begyndelsen af 1900- 
tallet. 
Med tiden er der kommet flere 
varianter af udtrykket. 
 
Prøv den her: 

Bispens gipsbisps gipsgebis 
gisper. 

Bevingede  
ORD 

Noget om nysgerrighed. 
 

Professor Tribini 
fra Dyrehavsbakken 

kan snakke så hurtigt, 
at håret i nakken 

gror ud gennem næsen 
blandt bumser og blister, 

fordi det vil se, 
om hans tænder slår gnister! 

 

 
Halfdan Rasmussen 

Hvilket tal er lige så meget 
mindre end 60, som det er 
større end 50? 
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13/05/2020  14:00 - 16:00 
Krolf på Solhøj 
 
14/05/2020  09:30 - 11:00 
Krolf på Solhøj 
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