
 

 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Alle gadelamper og of-
fentlige bygninger i Syd-
ney bruger nu kun vedva-
rende energi. Verdens by-
er er begyndt at sætte en 
ny klimadagsorden.  
Bystyret i Australiens største by, 
Sydney, er gået over til at bruge 
100 procent grøn strøm. Det bety-
der, at al elektricitet til sportshal-
ler, svømmehaller, offentlige byg-
ninger, parker, rådhuset og byens 
23.000 gadelamper nu kommer fra 
lokale solpaneler og vindmøller i 
delstaten New South Wales.  

Nyt MENIGHEDSRÅD 

- vil du være med til at bestemme? 
 

Der indkaldes hermed til… 

VALGFORSAMLING 
15. september kl. 19.00 

i Forsamlingshuset. 
 

Her kan du… 
• Møde alle kandidaterne 
• Være med til en debat om kirkens arbejde 
• Deltage i den hemmelige afstemning 
 
Og der vil selvfølgelig være kaffe med Ellys bol-
ler og lagkage. 

Velkommen 
MENIGHEDSRÅDET 

NB! NB! NB! 
 

Som tidligere meddelt er 
årets udflugt aflyst på 
grund af coronasituatio-
nen. 
Vi opfordrede til at holde 
fast på datoen, da der ville 
komme et andet arrange-
ment. 
Der kommer et andet ar-
rangement, MEN DATO-
EN ER ÆNDRET! 
 

SANG og GLÆDE 
9. sep. kl. 14.00 

i kirken. 
 

Elna Jørgensen og Marie 
Ulsdal fra Vejen kommer 
og tager os med på en lille 
rejse i sangens verden. 
 

Kaffe og kagetapas fra 
”Kageriet”. 
 

MENIGHEDSRÅDET. 

SYDNEY BRUGER 100 PROCENT GRØN STRØM 



 
 
 
  

 



 

Andst Borgerforening afholder ordinær generalforsamling. 
Invitation til generalforsamling 

Dato: 19. august 2020  
Sted: Forsamlingshuset 

Tid: Kl. 19 
 

Generalforsamlingen afholdes med flg. rammedagsorden iht. vedtægter af 2017: 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab for det foregående regnskabsår 
4. Fremlæggelse af budget for det igangværende og kommende regnskabsår 
5. Bestyrelsens øvrige punkter 
6. Indkomne forslag 
7. Valg til bestyrelsen og valg af 2 revisorer 
8. Eventuelt 

 
Ifølge vedtægterne kan borgerforeningen i dag bestå af 5 bestyrelsesmedlemmer, men Borgerfor-
eningen foreslår selv en vedtægtsændring, således at bestyrelsen kan bestå af 7 medlemmer. 
 
Motiverede forslag fra foreningens medlemmer til punkter på dagsordenen skal sendes til næstformand 
Simon Toft, simontoftjensen@yahoo.dk, og være denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen består i dag af: 
• Formand Tommy Ditlevsen – ikke på valg 
• Næstformand- Simon Toft – Ikke på valg 
• Kasser Jens Erik Mulvad - ønsker ikke genvalg 
• Sekretær Helene Klyhn – ønsker genvalg 
• Bestyrelsesmedlem Henrik Holm – ønsker ikke genvalg 
• Bestyrelsesmedlem Linda R. Nielsen- ønsker genvalg 
• Bestyrelsesmedlem Michael Mixen Krog – ønsker genvalg 
• Suppleant Jonas Høgh Stoltenborg – ønsker genvalg 
• Suppleant Christian Hansen – ønsker genvalg 
 

Borgerforeningen kan ud 
over 5/7 bestyrelsesmed-
lemmer have flere sup-
pleanter, så er du interes-
seret i dette, er det en 
mulighed. 

SOMMERFERIE? 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Med augustdage, der har fået 
tilnavnet ”hedebølge”, har vi 
igen haft en af de mere usæd-
vanlige klimaople-
velser, som har sat 
sig spor på forskel-
lig vis. 
Det har været ferie-
vejr, og måske har 
du en god historie 
fra feriedagene, der 
kunne give andre 
inspiration. Skriv 
og fortæl om det! 
God skrivelyst! 



Godkendt turneringsstart 

Som det første af 6 ungdomshold i AUI har U 
13-pigerne fra "City"-holdet spillet den første 

kamp i efterårsturneringen.  

Modstanderen var puljens formodede stærke-
ste hold fra Bramming, og hjemmeholdet kom 

da også foran 1-0 ret tidligt i kampen.  

Men AUI-pigerne er seje, og selv om de gul-
blusede havde mest spil, var der også gode 

muligheder i den anden ende af banen, hvor 
Mathilde  var meget tæt på at score et par gan-
ge.  

Kort før halvleg blev det 2-0. 
 

I den gloende hede gjaldt det om at udnytte 
alle ressourcer, så Andst skiftede målmand i 

pausen, og det gav straks pote, da Malene re-
ducerede til 1-2.  

Flere gange var det meget tæt på udligning, 
men igen slog BB kontra og øgede til 3-1.  

På et af kampens flotteste angreb spillede 
Lærke Malou helt fri, og i bedste Michael 
Laudrup-stil scorede Malou til 2-3.  

Mod slutningen af kampen slap kræfterne en 
smule op hos Andst-spillerne, og selvom der 

blev kæmpet om hver en bold, kunne holdet 
ikke forhindre to yderligere mål til hjemme-
holdet.  

5-2 til Bramming, som kvitterede med is til 
alle 22 spillere efter en godkendt turnerings-
start for begge hold. 
 

"Citys" næste kamp er mandag d. 17/8 på 
hjemmebane mod Hejnsvig/Grindsted. 

Fortsat fra forsiden. 
 
Det ventes at spare 20.000 tons CO2-udledninger hvert 
år. Med en værdi på 60 millioner australske dollars er det 
den største grønne energiaftale i Australiens historie. 
Aftalen er ikke kun bedre for klimaet, men også for byens 
pengekasse. Den grønne strøm er nemlig billigere i drift og 
forventes at spare byens budget for omkring en halv milli-
on australske dollars årligt i de kommende ti år. 
Byen har en plan om at skære 70 procent af CO2-udslippet 
inden 2030. Med overgangen til vedvarende energi ser det 
nu ud til, at målet kan nås allerede i 2024. 
Et land i klimaets brændpunkt 
 
Australien er bogstaveligt talt i brændpunktet for klima-
forandringerne. Sidste år blev landet hærget af voldsomme 
skovbrande, som brændte et areal på størrelse med Eng-
land og sendte tusinder af familier på flugt. 
I havet ud for Australiens kyst har det berømte koral-
rev Great Barrier Reef også taget stor skade af stigende 
vandtemperaturer, som korallerne ikke kan tåle. 
 
Seks ud af ti australiere mener, at klimaforandringer er et 
seriøst problem, der kræver handling nu – også selv om 
det kommer til at koste penge.  
 
Ikke bare en dråbe i havet 
Dermed er mange australiere uenige med landets regering, 
der er blevet kritiseret for at sætte klimaambitionerne for 
lavt. Australien har en af verdens højeste udledninger af 
CO2 i forhold til indbyggertallet, og landet eksporterer tre 
gange mere kul end hele USA. 
Sydneys indsats i sig selv er blot en dråbe i havet i forhold 
til verdens samlede udslip af klimagasser. Men Sydney 
står ikke alene, for mange andre byer er også i fuld gang 
med at blive mere klimavenlige. 
Verdens storbyer arbejder sammen i netværket C40, der 
har sat klima på dagsordenen. Siden 2012 er 27 af byernes 
CO2-udledninger faldet, selvom der har været økonomisk 
vækst.  



 

 

  

 

LUN JYDE. 
 
En gang under 
besættelsen hav-
de værnemagten 
beslaglagt et for-
samlingshus, 
hvor de ville ind-
kvartere nogle 
soldater. 
De manglede 
imidlertid tæp-
per, og en officer, 
der talte gebrok-
kent dansk, hen-
vendte sig til for-
samlingshusvært-
ens kone og bad 
hende om at fin-
de nogle tæpper. 
Konen var for-
ståeligt nok sær-
deles utilfreds 
med at tyskerne 
trampede rundt i 
hendes velholdte 
forsamlingshus, 
men hun gik da 
rundt og fik fun-
det tre gamle 
tæpper. Da hun 
kom tilbage, 
smed hun dem 
for fødderne af 
officeren og sag-
de med al den 
foragt, hun kun-
ne lægge for da-
gen: Fattefolk 
sku´ åller sæt’ en 
krieg i gång. 

 

Hvilke tre hele tal 
giver samme resul-
tat, hvad enten de 
lægges sammen eller 
ganges med hinan-
den? 

EUROPAS VUGGE: Sådan kaldtes Danmark undertiden i de år, 
da Christian d. 9.s døtre ægtede tronfølgerne i England og Rusland, 
og sønnen var blevet konge af Grækenland. 
Christian d. 9. blev ofte kaldt Europas svigerfar og hans dronning for 
Europas svigermor. 
Denne sidste skulle stamme fra BISMARCK. 

Bevingede ORD 

NOGET OM 
ERHVERVS-
SYGDOMME 

 
Sabelsluger Sam  

fra Als 
får så mange vabler 

i sin lange  
tynde hals, 

når han sluger sabler. 
For at undgå vablerne 
må han koge sablerne, 

skønt han ellers 
holder på, 

at de smager bedre rå. 
 

Halfdan Rasmussen. 



  
 

 
 

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. 

 

 
 
 
 

12/8 - 2020 kl. 14.00 og 
13/8 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

16/8 - 2020 kl. 10.30 
Gudstjeneste - 
10.s.e.trinitatis 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

Volley i Andst 
Kids- og Teenvolley 

 

Opstart tirsdag den 1. september 2020 
for børn i 0. – 9. klasse. 

 

Vi er klar til en ny sæson med boldspil, med leg og masser af  
bevægelse - så tag din ven med og få nogle sjove oplevelser. 

 

Kom og vær med, - vi vil rigtig gerne spille med dig! 
(De første 3 gange er gratis.)   

    Træningstider: 
 

Yderligere oplysninger 
henv. til:  
Ove Føns, 3033 8579 
Uffe Vejrup 2338 4966  
Helle Christensen 4019 1598 
 

 

Motionsvolley 
Opstart kl. 20.00 – 22.00 man. d. 7. september 2020. 
 

Vi træner hver mandag aften, og har du lyst til at spille 
lidt volley, skal du bare møde op. 
 

Yderligere oplysninger henv. til:  
Ove Føns, mobil 3033 8579.              Volleyudvalget. 

HOLD KLASSETRIN TIDSPUNKT 

LEVEL 0-1 0-2 KLASSE 17.00 - 18.00 

LEVEL 2-4 3-5 KLASSE 17.30 - 19.00 

TEEN 6-9 KLASSE 17.30 - 19.00 


