
 

 Købmand i 

Andst ? 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Der kører i øjeblikket en snak på 

Facebook om købmandssituationen 

i Andst efter nytår. 

Vi er mange, der er alvorligt kede 

af det, hvis vores købmandsbutik 

lukker, og egentlig burde alle 

Andstboere nok have den samme 

følelse, hvis man skal tro de ud-

sagn, der går på konsekvenserne 

for byen, hvis butikken forsvinder. 

 

På Facebook skriver Michael Pe-

dersen: 

Hej alle. 

Pt. er vi en lille gruppe fra byen, 

som arbejder på en ny løsning. 

Vi har arbejdet lidt i stilhed, da vi 

skulle være sikre på, at vi havde 

gang i det rigtige og samtidig sik-

re, at vi også bruger kræfter på 

noget, der er langtidsholdbart. 

Men status er, at pt. er vi ved at få 

lavet en markedsanalyse i samar-

bejde med Dagrofa (min køb-

mand). Vi har søgt og fået nogle 

fondspenge, som vi kan bruge til 

de indledende øvelser.  

Vi vil snarligt melde mere ud.  
 

Og senere står der: 

Jeg vil gerne vende tilbage med 

noget mere information, efter at vi 

har haft et møde på onsdag i næste 

uge (det må være onsdag, d. 7/10). 

Men der er et borgermøde i piben. 
 

Så møder vi alle op og bakker op 

om de nødvendige tiltag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Forfatter og foredragsholder, Micha-

el Stoltze, skriver smukt om septem-

ber: 
 

Så rig er september, trods frønnede blade, 

så ren er den lysende regnbuetid, 

hvor nødderne brunes til bugnende fade 

med fristende frugter af hændernes flid. 
 

Så klar er september med solblink og byger, 

så kåd er min kærlighed genfødt og fri, 

når blomsterne blinker til skinnende skyer, 

og fuglene vinker farvel og forbi. 
 

Så smuk er september med vårgrønne vækster, 

der driver af duggen i sensommersol 

med funklende farver til tusinde tekster 

om Danmark og duften af vild kaprifol. 
 

September har mørke og klang af november, 

september har varsel om vinter og vind, 

dog bærer jeg dagenes drift mod december, 

når sol i september forsøder mit sind. 
 

Skrevet september 2020. 
 

Michael Stoltze 
 

Skriver i Kristeligt 
Dagblad, at Bjørn-
stjerne Bjørnson 
”valgte sig april, 
april har al slags 
vejr og i den bli’r 
som’ren til”. 
 

Men Michael Stolt-
ze vælger septem-
ber, bl.a. for dens 
orgie af farver og 
frodighed. 
”I september er sko-
ven en fest af karl-
johanner, og haven 
bugner af frugt og 
bliver en farvelade 
af blomsterflor og 
grønt.” 
 

Jeg kan tilslutte 
mig, at efterårssko-
ven i september 
med høj blå himmel 
efterlader spor i 
sjælen, som man 
ikke nemt glemmer. 



 
 
 
  Af Viggo Kaspersen. 

Jeg har mødt Mr. 
President i egen høje 

person. Jeg har talt 
med John Gerdsen. 

Andst har en knallertklub 

for store drenge i alle al-

dre, i øjeblikket fra 17-75 

år. 

Fik du rykket ved dine 

”fordomme”? Sikkert!  

Vi, der troede, at en knal-

lertklub var for dem i 

teenagealderen, har nu 

fået revideret vor viden. 

 

Knallertklubben består af 

knallertentusiaster, der 

nyder det sociale liv, der 

opstår, når der snakkes 

”maskiner”,  når der kø-

res ture, når der spises 

mad (grilles) og drikkes kaffe. 
 

Der har været ture til: 

Binderup strand 

Bindeballe købmand 

En is i Kolding 

Rasteplads i Kragelund 

 

 

 

 

 

 

 

Tørskin grusgrav 

Fole knallerttræf med ialt 

1380 veteranknallerter 
 
Andre klubber, f.eks. Ge-
sten 

 

Der er lige nu 16 medlemmer 

i ”Rappe Andst” knallertklub, 

og måske er det forkert at tale 
om medlemmer, for der er ikke 

tale om kontingent. 

Det er faktisk helt gratis. 

Det siges, at der er flere emner 

på vej, og der kunne også bru-

ges et klubhus. 

Rappe Andst Knallert-klub  



 
 
 
   

Set på Facebook. 

 
Hjertegruppen og Borger-
foreningen hjælper hinan-
den til gavn for hele byen

 
Hjertegruppen har spurgt Borger-

foreningen om et sponsorat til 

hjælp til at dække nogle af om-

kostningerne i forbindelse med 

vedligehold af byens hjertestarte-

re.  

 

Hjertegruppen arbejder for alle 

byens borgere - hvem ved om 

man selv en dag får behov for 

hjælp af en hjertestarter - så det 

vil vi som borgernes forening na-

turligvis gerne støtte. Vi støtter 

hjertegruppen med 1.500 kr. om 

året i 3 år.  

 

Til gengæld har Hjertegruppen 

tilbudt at hjælpe Borgerforenin-

gen med at male og renovere flag-

alleen, efterhånden som den træn-

ger. Vi er utrolig glade for dette 

gode og meningsfulde samarbej-

de!  

 

Generalforsamling på Solhøj 
 

I indbydes hermed til den årlige generalforsamling 
torsdag d. 5. november 2020 kl. 14.00 på Solhøj 
med følgende dagsorden: 
 

Valg af dirigent 
Valg af stemmetællere 
Formandens beretning 
Gennemgang af regnskab 
Indkomne forslag 
Valg af medlemmer til brugerrådet 

På valg er: Jytte Kejlstrup (modtager genvalg) og Inger 
Nissen (modtager genvalg) 

Valg af suppleanter 
Elly Knudsen (modtager ikke genvalg) og Julle Thue-
sen (modtager genvalg) 

Valg af revisor og suppleant: Nuværende: Steensgaard og 
Karl Balle. 

Centerlederens beretning 
Evt. 
 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde en uge før generalforsamlingen. 
 

Venlig hilsen   Brugerrådet 

Hjertegruppen og Borgerforeningen  

Vidste du i øvrigt, at du som Andstborger kan leje 
flagalleen?  
Prisen er blot 20 kr. pr flag og 250 kr. for opsætning/
nedtagning.  
Så har du en begivenhed, der skal markeres med flag 
gennem byens gader, kontakt da Borgerforeningen 



 
 
 
  

 

Midt i halvlegen blev det 2-1 på et 

fladt langskud fra banens midte, 
men Andst svarede igen med et 
ping-pong spil mellem Lærke og 
Malene, så sidstnævnte udlignede 

til 2-2.  

Et uheldigt boldtab på midten gav 
Stensballe en føring på 3-2 lige 
inden pausen.  

 

 

Godt anført af Louise, Mia Maja 
og Linnea blev spillet presset frem 
på Stensballes banehalvdel, og 

selvom det et par gang brændte på 
foran AUI-målet, havde det ikke 
været ufortjent, hvis "de grønne" 

havde udlignet bl.a. med to bolde, 

der lige snittede træværket.  

I de sidste 10 minutter satsede 
Andst alt, og det gav så lige bag-
slag et par minutter før tid. 
 

Dermed er Andst "United" uden 

sejr efter ombrydningen, idet en 
midtugekamp på hjemmebane 

mod Skodborg slutte-

de 2-2, og det var og-
så efter en rigtig god 
kamp fra begge sider 

godt ledet af den 
kvindelige dommer 
fra Hejnsvig.  

Her kom Andst foran 

1-0, da Falk og Male-
ne smart udnyttede en 
hjørnesparksvariation 

med Malene som 
målscorer, men SIF 
fik udlignet inden 

pausen.  

Midt i 2. halvleg sco-
rede Lærke til 2-1, og 
selv om Skodborg fik 

udlignet, havde Andst 
flere muligheder for 

at score sejsmålet.  

Men her var keeperen gæsternes 

store "redningsmand" med flere 
fremragende redninger, så det blev 
ved de 2-2. 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Stensballe kvindelige ame-
rikanske træner var helt 
oppe at køre efter en glim-

rende U 13-pigekamp i liga 
3, og der var ligeledes man-
ge roser fra hende til Andst-
pigerne for deres indsats. 

Og man forstår hende godt, for det 

var en aldeles fin kamp fra begge 
sider, og det gjorde nok heller ik-
ke amerikanerens glæde mindre, 

at hendes hold vandt 4-2.  

Hjemmeholdet bragte sig foran 1-

0 ret tidligt i kampen, 
men derefter gik det 
slag i slag med masser 

af gode angreb fra beg-
ge hold.  

Andst fik udlignet til 1-
1, da Laura Kirstine 

først sendte bolden på 
stolpen, så riposten på 
målpigen, hvorfra bol-

den røg hen til Falk, der 
scorede.  

Oh, what a beautiful match !!! 



 
 
 
  

 

Området omfatter 85 procent af 

østatens koralrev, og her lever en 

lang række sjældne dyr. Blandt 

andet djævlerokker og den god-

modige dugong, der også kendes 

som søkoen. 

Fredningen betyder, at fiskeri, bo-

ring efter olie og lignende aktivi-

teter bliver helt forbudt i nogle 

områder og stærkt begrænset i an-

dre. Bæredygtig turisme vil dog 

stadig være tilladt. Hvis nogen 

overtræder forbuddet, kan de se 

frem til enten en stor bøde eller 

ligefrem fængsel i alvorlige tilfæl-

de. 

”Seychellerne er en havnation, og 

som folk er vi tæt forbundet med 

havet. Ved at beskytte disse store 

områder beskytter vi ikke bare 

miljøet – vi balancerer også øko-

nomisk vækst ved at forvalte de 

ressourcer, havet giver os. Det er 

vi stolte af, og vi håber, andre lan-

de vil følge vores eksempel,” sag-

de Seychellernes præsident, Dan-

ny Faure, i en tale ved offentliggø-

relsen. 

PARADIS SKAL PLEJES OG 
PASSES FOR PROFIT 

Det er ikke kun i politiske taler, 

koralrevene er meget vigtige for 

Seychellerne. Den lille stat øst for 

Afrika har under 100.000 indbyg-

gere, hvoraf to tredjedele er meget 

afhængige af to indtægtskilder: 

fiskeri og turisme. 

På verdensplan går mange andre 
lande i samme retning.  

 

Fortsætter side 6. 

Små lande kan skabe stor 
forandring under overfla-
den. Seychellerne og Belize 
er blandt de seneste lande, 
der freder livsvigtige hav-

områder.  

Fra Verdens bedste nyheder. 

Et naturparadis under vandet, stør-

re end Tyskland og Danmark til-

sammen. Så stort er det havområ-

de, som den lille tropiske østat 

Seychellerne nu har fredet. På kun 

fem år er østaten gået fra at be-

skytte 0,04 procent af landets hav-

område til i dag at beskytte 30 

procent. 

De 410.000 kvadratkilometer hav 

i reservatet er nøje kortlagt og ud-

valgt for at omfatte så meget vig-

tig natur og biodiversitet som mu-

ligt. 

KÆMPE HAVFREDNING I TO TROPELANDE 



 
 
 
  

 

kamp mellem de to hold med 7-1, 
men returopgøret startede meget 
jævnbyrdigt. Der var ikke de store 
chancer foran mål til nogen af hol-
dene, så 0-0 ved pausen var ret-
færdigt. 
Andstspillerne var lidt frustrerede 
i pausen, for lige som Malou fik 
en friløber og var tæt på mål, fløj-
tede kamplederen af. 
 

Belært af erfaringerne fra det før-
ste opgør mellem de to hold var 
hjemmeholdet meget koncentreret 
om forsvarsspillet, og selv om 

Andstpigerne havde mange skud-
forsøg, var de sjældent rigtig farli-
ge.  

Et uheldigt målspark havnede hos 
en rød angriber, og så stod det 1-0 
midt i 2. halvleg, og det gav Brø-
rup blod på tanden og yderligere 
tre mål og dermed revanche for 
den første kamp. 

"City" spiller nu deres sidste kamp 
i 8-mands fodbold mandag d. 5/10 
på hjemmebane mod Askov, inden 
det i foråret 2021 står på 11-
mands fodbold. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Man må sige, at der forekommer 
mange forunderlige resultater i 
pulje 372 i U 13, C-rækken, hvor 
Andst "City" er med.  

Mod det kombinerede hold fra 
Blåhøj/Filskov/S.Omme tabte 
AUI med 0-7 efter tidligere at ha-
ve slået Grindsted/Hejnsvig 4-1, 
som igen slog BFO med 5-0. 

Og denne uges kamp mod Brørup 
gav også et uventet resultat, idet 
Andst havde vundet den første 

Forunderlige resultater 

Alene i de seneste ti år er der sket en fordobling af beskyttede havområder i nationale farvand, så det i dag er 

17 procent, der er under en eller anden form for beskyttelse. 

 

Belize er et andet lille land, der er begyndt at sikre bedre beskyttelse af lan-

dets blå rigdomme. 
I august i år besluttede landets minister for fiskeri, skovbrug og bæredygtig udvikling, at Sapodilla Cayes-

havreservatet skulle syvdobles, så det også kom til at omfatte det vigtige koralrev Cayman Crown. 

Her finder man ikke bare nogle af de mest intakte koraller i det Caribiske Hav, men også dybere undervands-

dale med kaskelothvaler og kæmpefisk som tun, sejlfisk og blå marlin. 

 

Det er dog ikke alle lande, der er lige gode til at håndhæve fredningen effektivt, og nogle af verdens havre-

servater er kun beskyttede på papiret. Og de nationale farvande er kun en lille del af havet. Det er kun to pro-

cent af de samlede verdenshave, der i dag er stærkt eller fuldt beskyttede. 

 

Men de steder, hvor beskyttelsen bakkes op af konkret håndhævning, har det en stor effekt. I disse områder er 

der i gennemsnit seks gange flere fisk, og fiskene vokser sig større. Det viser en videnskabelig undersøgelse 

offentliggjort i tidsskriftet Marine Policy. 



 

 

  

 

 

Apropos selvtilfredshed: 
Hvorfor går du hele tiden og lusker rundt i de gader, 
hvor dit gamle firma ligger, når du blev fyret i sidste 
uge´? 
Nåh, jeg vil bare se, om det stadigvæk består. 

 

Gamle Ole. 
Udråb, der bruges i tallotteri om tallet 90. 
Det stammer fra det gamle tallotteri, som 
blev afskaffet ved lov i 1851.  Det havde en 
særlig afdeling i Holsten. Her blev 90, der 
var det højeste tal, som kunne besættes, be-
tegnet spøgefuldt med et almindeligt plattysk 
udtryk om en 90-årig: de olde Mann (=den 
gamle mand). Fra Holsten kom udtrykket 
ind i dansk, spøgefuldt oversat Gamle Ole. 
Udtrykket bruges også om meget stærk ost! 

Bevingede ORD 
 

 

 

September så skøn! 
Nu har vi  
     forladt dig helt, 
goderne blev delt. 

SELVTILFREDSHED 
 

For at blive ved med at være et godt menne-
ske omdanner man ikke sjældent sin teori 
efter sin praksis. 

Ellen Margrete Nielsen. 
 
Der findes en måde, hvorpå samtlige økono-
miske problemer kunne løses: at gøre selv-
tilfredsheden skattepligtig. 

Jacques Tati. 



 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
’ 

5/10 - 2020 kl.09.30-11.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

5/10 - 2020 kl. 15.30-16.45 
Bævermøde 
 
5/10 - 2020 kl. 17.00-18.30 
Ulvemøde 
 

7/10 - 2020 kl. 14.00-16.00 
Læsekreds i konfirmand-
stuen  
 
7/10 - 2020 kl. 14.00 og 
8/10 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

7/10 - 2020 kl. 18.15-20.00 
Kom hurtigst igennem 
 

8/10 - 2020 kl. 14.00-16.00 
Musikalsk underhol-
dening v/Ole Vase på Sol-
høj - entre 15 kr. 
 

11/10 - 2020 kl. 10.30 
Gudstjeneste - 
18.s.e.trinitatis 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Holder hver onsdag kl. 14.45 - 15.15 
på hjørnet af Markdannersvej og Vestergyden 

Har du bestemte ønsker vedrørende titler eller emner,  
kontakt da Vejen Bibliotek på tlf. 79 96 52 50 eller  

vejbib@vejenkom.dk 


