
 

  

Sankt Hans 2020 
Sæt ”X” i kalenderen til årets Sankt 
Hans fest i anlægget d. 23. juni. 
Kl. 17.30 Grillen tændes og boden åbner 
Kl. 18.30 Båltale 
Kl. 19.00 Bålet tændes 

Mvh.    Borgerforeningen 

Andst Ungdoms– og Idrætsforening 

St. Andst, 6600 Vejen. 
 

GENERALFORSAMLING 2020 
 

Andst Ungdoms– og Idrætsforening indkalder  
herved til Generalforsamling. 
 

Afholdes udendørs ved ”Andedammen”/ABA 
Torsdag, den 18. juni kl. 18.00 
(Afholdes efter sundhedsstyrelsens gældende retningslinier). 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 5 dage  
Før generalforsamlingen. 
 
Med venlig hilsen 
Andst Ungdoms– og Idrætsforening. 

DAGSORDEN: 
•  Velkommen 
•  Valg af dirigent  
•  Ledergruppens beretning og vision 

 for  fremtiden 
•  Aktivitetsberetninger 
•  Gennemgang af årets økonomiske 

 resultat 
•  Indkomne forslag 
•  Valg af bestyrelsesmedlemmer ef

 ter retningslinier i §5 
•  Eventuelt 



 
 
 
  

 

Har du været på en god tur - måske i omegnen af Andst eller lidt længere væk, 
som du tror, andre kunne få glæde af, så giv os et kort ”skriv”, som kan kom-
me med i næste avis.  



 
 
 
  

 

Af Viggo Kaspersen. 
 
’Løvtens Paa’kar’ hedder de på 
ærøsk – gærpandekager, der 
løfter sig. 
Traditionerne omkring pande-
kagerne er mange, opskrifterne 
varierer, og tilbehøret er svært 
at blive enige om.  
 
Ærø Pandekager er en ærøsk 
specialitet efter en gammel ori-
ginalopskrift. De ligner klatka-
ger, men er meget sprøde, læk-
re og luftige – en særdeles deli-
kat egnsret! 
 

På Ærø serveres de ofte til byfe-
ster og markeder, men som regel 

kan du også få dem serveret 
på flere af øens spisesteder 

 
Ingredienser 

• 3 dl mælk 

• 15 gr gær 

• 250 gr hvedemel 

• ½ tsk groft salt 

• 1 spsk sukker (kan udelades) 

• 3 æg (delt i blommer og hvi - 
  der 

• 1 liter smagsneutral olie til   
  stegning eller svinefedt 
 

Fremgangsmåde 
Lun mælken og opløs gæren heri. 
Tilsæt hvedemel, salt, sukker og æg-
geblommer og rør dejen godt sam-
men. Pisk æggehviderne stive og 
vend dem forsigtigt i dejen. Lad pan-
dekagedejen hæve tildækket i ca. 1 
time.  
Varm rigeligt olie (eller svinefedt) 
op i en stor gryde eller en dyb pande.  

 
Øs dejen op med en dyb grydeske og 
ned i det varme fedtstof, hvor dejen 
straks begynder at løfte sig (løwtens 
pandekager). Bag ca. 3 pandekager 
ad gangen med en diameter på 8-10 
cm.  
Når overfladen er fyldt med luftbob-
ler, vendes pandekagerne og steges 
på den anden side til de er gyldent-
brune og sprøde. Læg pandekagerne 
på fedtsugende papir og server med 
syltetøj eller frugtkompot. 



 
 
 
   

Fra Verdens bedste Nyheder. 
 
De seneste 10 år er mængden 
af solenergi mangedoblet i 
Indien, der også er hjem til 
de største solcelleparker i 
verden. Samtidig flader væk-
sten i kul ud. 
 
I Thar-ørkenen i delstaten Rajasthan 
i Indiens nordvestlige hjørne mod 
grænsen til Pakistan spreder rækker 
af solcellepaneler sig i tusinder og 

atter tusinder. Her ligger Bhadla So-
lar Park, verdens største solkraft-
værk, der breder sig over 40 kvadrat-
kilometer brændende hed ørkenjord.  
 
Gennem de seneste år har et virvar af 
indiske energivirksomheder etable-
ret, udbygget og udvidet solcellepar-
ken, så den nu har en kapacitet på 
2,25 GW – eller cirka fem og en halv 
gange så meget som Danmarks stør-
ste havvindmøllepark, Horns Rev 3. 
 
Bhadla Solar Park er verdens største, 
men Indien har flere andre ultra-
mega power plants på 1 GW eller 
mere, der producerer solkraft, herun-
der også verdens næststørste solcel- 

 
 
lepark. Og faktisk er solceller vokset 
voldsomt i Indien i løbet af de sidste 
10 år. Ifølge en opgørelse fra IRE-
NA, det internationale agentur for 
vedvarende energi, havde Indien blot 
65 MW solkraft i 2010. Sidste år var 
kapaciteten eksploderet til 35.060 
MW, hvilket er mere end en 500-
dobling på 10 år, og Indien er nu det 
femtestørste land, når det gælder 
solenergi. 
 
Kulkraft taber langsomt pusten 
Den største faktor for den store sol-
cellevækst i Indien er prisen, der er 

droppet med mere end 80 procent 
siden 2010, og solenergi er nu blevet 
billigere end kulkraft i Indien. Kul 
udgør rygsøjlen i den indiske elektri-
citetsgeneration, og kulkraften er 
vokset støt de sidste årtier. Men den 
vækst bliver mindre og mindre, og 
de sidste par år er mængden af ny 
kulkraft faldet til mellem en fjerde-
del og halvdelen for bare et par år 
tidligere, viser tal fra de indiske 
energimyndigheder. Det betyder og-
så, at inderne fra 2018 og frem har 
etableret mere vedvarende energi 
end kulkraft. 
Samtidig betyder en økonomisk af-
matning i landet også, at energifor- 

 
bruget sidste år fladede ud, og sidste 
år oplevede Indien derfor for første 
gang i et årti, at strømproduktionen 
fra kulkraft faldt – og selvom det 
blot faldt med 2,5 procent, er det 
stadig et stort drop, når kulkraften 
ellers bare har vokset og vokset. 
 
Ambitiøse grønne mål 
Indien har store planer for den grøn-
ne omstilling. Landet har sat et am-
bitiøst mål om 175 GW vedvarende 
energi i 2022, hvoraf 100 GW skal 
være solkraft – og 450 GW i 2030.  
 

Ifølge IRENA, det internationale 
energiagentur, havde Indien i 2019 i 
alt omkring 128 GW grøn strøm, så 
der er et godt stykke vej endnu, og 
selvom Indien udvider sin solenergi 
kraftigt, går det nu faktisk ikke så 
hurtigt som håbet. 
 
Skal Indien nå sine mål for den grøn-
ne omstilling, skal regeringen sætte 
endnu mere strøm på den vedvaren-
de energi.  
 
Men den voldsomme vækst i sol-
energi de sidste 10 år viser, at Indien 
godt kan rykke hurtigt. 
 



 

 

 

  

 

 
 

DANISH DYNAMITE. 
 

Landsholdsspillere og tilhængere med ud-
styr og tøj, som bruges ved nationale fod-
boldkampe, i rødt og hvidt. 
 

Dagbladet B.T. udskrev en læserkonkur-
rence om en slagsang til EM-slutrunden i 
1984. 
 

I Jarl Friis-Mikkelsen og Henrik Bødtchers 
sang skabtes begrebet Danish Dynamite. 
Slagsangens omkvæd var: 
We are red and we are white! 
We are Danish Dynamite. 

Bevingede  
ORD 

 

Noget om at stige i graderne. 
 

Nu blotter jeg al min uvidenhed 
og snakker om Peter den Lille, 

som nærmest på grund  
af sin lidenhed 

blev taget til fange af vilde. 
De surred ham fast  
med en del besvær. 

Men ved du hvad Peter han gjorde? 
Han fyldte sin vandstøvle  

op med gær -  
og nu er han Peter den Store! 

 
 

Halfdan Rasmussen 

I en kasse ligger 4 sorte, 4 røde 
og 4 hvide kugler. 
Hvor mange kugler må man ta-
ge af kassen (uden at kigge på 
dem) for at være sikker på, at 
der er mindst 2 af samme farve 
blandt de udvalgte kugler? 



 

 

 

 

 

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. 
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10/6 - 2020 kl. 14.00 og 
11/6 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
14/6 - 2020 kl. 10.00 
Gudstjeneste - 
1.s.e.trinitatis 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 


