
 

Af Viggo Kaspersen - 
med klip fra artikel i Kristeligt 
Dagblad 2/10. 
 

Om 5 - 10 år vil flere dan-
skere søge uden for storby-
erne. Men kun til steder, 
hvor skolen, indkøbsmulig-
hederne og vejnettet funge-
rer. 
 
Andst har en perfekt adgang til 
motorvejen, og vi har en skole, 
som har et rigtig godt ry. 
Men hvad med indkøbsmulighe-
derne efter 31/12? 
 
I artiklen siges det videre: 
Der er mange måder at bo på i 
Danmark. Og spørger man eksper-
terne, vil der i fremtiden blot være 
en endnu større diversitet i forhold 
til, hvor og hvordan vi bosætter 
os. 
Hvis de alligevel skal pege på 
nogle overordnede tendenser in-
den for de næste 5-10 år, peger de 
især på to ting: Flere børnefamili-
er vil flytte ud af storbyer som 
København og Århus, mens man-
ge fra den store ældregeneration 
vil flytte fra landsbyerne og ind 
mod de nærliggende større byer. 
 
”Mange børnefamilier blev tvun-
get til at se det positive i at dyrke 
krydderurter og tomater på altanen 
i storbylejligheden, da boligmar-
kedet gik i stå under finanskrisen. 
Men allerede nu ser vi, at de igen 
søger væk fra storbyen og især ud 
mod parcelhuset med egen have. 

Det vil sige, at der skal være en 

skole, indkøbsmuligheder til hver-

dagsforbrug - og vigtigst af alt: Det 

skal være et sted, det er let at køre 

til og fra. Byer langs motorveje er 

attraktive”, siger Jesper Bo Jensen. 

 

Og så har han helt generelt et godt 

råd til kommunalpolitikerne: 

”Sørg for at have nok lejeboliger. 

Mange folk vil gerne lige prøve at 

bo det nye sted, før de for alvor 

beslutter at slå sig ned perma-

nent.” 

 

De ting, der siges i denne arti-

kel, giver nok en god forkla-

ring på, hvorfor Andst er vok-

set så meget de senere år. 

Men de tre forudsætninger, 

der er nævnt, skulle så gerne 

bevares. 

 

Det bliver spændende at høre 

fra udvalget, der arbejder med 

sagen om de fortsatte indkøbs-

muligheder efter 31/12. 

Den bevægelse får kun endnu me-

re fart på i de kommende år” vur-

derer fremtidsforsker Jesper Bo 

Jensen, der i det hele taget forud-

ser en stor søgning væk fra de 

større byer og ud mod de mindre 

byer, også i landkommunerne. 

”Adgang til skov og vand kommer 

til at vægte endnu højere, og sam-

tidig kigger børnefamilierne efter 

steder, hvor infrastrukturen er i 

orden.  

I fremtiden vil vi drømme om fred og ro 
- og bosætte os tæt på motorvejen 



 
 
 
  

Fin afslutning 
af "City". 
Af Kurt B. Frederiksen. 

 
U 13-pigerne fra Andst "City" 

fik en fin afslutning på efterårs-
turneringen i hjemmekampen 
mod Team VAB fra Askov, 

som vi nu gennem mange år 
har haft nogle rigtig gode kam-
pe imod.  
Gæsterne bragte sig foran 1-0 

midt i 1. halvleg på et flot, flot 
langskud uden chance for Andst-
keeperen, og selv om Andst nok 

havde det meste spil, var der ikke 
de helt store muligheder mod et 
godt kæmpende Askov-forsvar.  

 
Stillingen var uforandret et stykke 
ind i 2. halvleg, men et par roke-

ringer gav virkelig bid i angrebs-
spillet, og i løbet af få minutter 
var Andst foran 2-1. 
 

I det regnfulde vejr var det en 

ekstra kold douche, at gæsterne 
kom på 2-2 uden chance for Ve-
stergaard i målet, men så fik Ma-

lene fuldendt sit hattrick med 
hendes tredje mål efter godt forar-
bejde af Katrine, inden Line med 

to flotte scoringer bragte Andst på 
5-2.  
"City" fik dermed revanche for et 

nederlag på 1-3 i den "omvendte" 
kamp. 
 

Tak til de mange fremmødte for-
ældre for deres store opbakning 
og for kørsel til udekampene, tak 
til Peter, Tommy, Arne, Michael 

og Jørgen, der på 
skift har dømt vores 
kampe her i efteråret, 

og tak til spillerne for 
en godkendt efterårs-
sæson.  

 
Vi fortsætter trænin-
gen lidt endnu, inden 

vi går indendørs fra 
den 23. oktober. 
 

Fortjent sejr til 
"United" 
Af Kurt B. Frederiksen. 

 

U 13-pigerne fra Andst 
"United" er fortsat ubesej-
ret på hjemmebane her i 
efteråret efter mødet med 
Hjerting i liga 3-rækken.  

 

De to hold gav hinanden en både 
velspillet og fair kamp med en del 
chancer til begge hold.  

Andstpigerne havde flere farlige 
langskud trods modvinden i 1. 
halvleg, men gæsternes målmand 
var godt spillende.  

I halvlegens sidste sekund strøg et 
skud millimeter forbi Andst-
målet, men 0-0 ved halvleg. 
 

Efter pausen overtog de "grønne" 
som så ofte før spillet, og der var  

 

rigtig mange gode forsøg uden 
scoring.  

Gæsterne var bestemt ikke ufarli-
ge trods sikkert forsvarsspil af 
Storm, Mia Maja, Louise og Lin-
nea, og de havde blandt andet et 
drøn på overliggeren.  

I håb om en afgørelse blev Male-
ne sendt frem som forreste angri-
ber, og det gav pote med to mål,  

først efter en fin aflevering fra 
Katrine og kort efter en fremra-
gende stikning fra Lærke, der lige 
fandt hullet mellem fire forsvare-
re.  

Holdet mangler nu en enkelt 
kamp, og det er lørdag d. 24. ok-
tober på udebane mod F. C. Hor-
sens, idet vi er oversidder i efter-
årsferien. 



 
 
 
  

 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Der kommer ingen og rin-
ger på din dørklokke - der-
for må du selv gøre noget. 
 
Indsamlinger er i år blevet digita-
le, og det kræver noget af den en-
kelte, hvis det skal give resultat. 
 

Behovet er der! 
 

For Dansk Flygtningehjælp gæl-
der det om at skaffe hjem til 
flygtninge. 
 
Flygtningehjælpen skriver: 
 

Vi ved, at et hjem er vigtige-
re end vand og mad for 
flygtninges sikkerhed og 
overlevelse i en akut krise. 
 
Derfor er det altid det første, 
vi forsøger at skabe, når vi 
tager imod flygtninge i lejre 
verden over. 
 
Det kan være et telt, en om-
bygget lagerhal eller materi-
aler til at bygge et midlerti-
digt hjem. 
 
 
 

 
I Bangladesh kan det lade 
sig gøre at bygge et hjem for 
218 kr. 
Det består af bambusstæn-
ger, metalwire, søm og pre-
senning, og familien bygger 
så selv huset med hjælp fra 
os. 
 
 
 
 
 

 

 
IDE: 
Måske var der børn, der 
kunne tegne et hus og men-
nesker, der var glade for at 
få det. 
Det kunne sendes på face-
book, på mail, på ??? til 
familie og venner.  
I næste uge kommer der 
adresser, hvortil pengene 
kan sendes. 
 

Efteråret er indsamlingstid - men hvordan? 



 
 
 
  

 

støtte, klub-

bens loppe-

marked gen-

nem 50 år 

har fået af 

beboerne i 

Lunderskov 

og omegn til 

at samle midler til først og frem-

mest det lokale ungdomsarbejde. 

Loppesalg under Coranakri-
sen!  
 
Nu kan man ringe og aftale tid for 
køb af lopper på Loppegården, Rolyk-
kevej 4 i Lunderskov. 
  
Da vi ikke kan holde loppemarked på 
grund af Corona-restriktioner, får 
alle købere nu mulighed for at ringe 
og aftale individuel tid for besøg på 
Loppegården, hvor et af klubbens 
medlemmer vil tage imod og formid-
le besigtigelse og køb. Tidsbestilling 
på tlf. numre 26310686 og 30282952 
- Se i øvrigt klubbens hjemmeside 
www.lunderskov.ysmen.dk, hvor der 
også er billeder af nogle af varerne.  
 
Lopperne er udstillet på sædvanlig 
flot og velorganiseret måde, og der 
suppleres på hylderne med nye gode 
lopper, efterhånden som der sælges.  
 
Ordningen har kun været sparsomt 
informeret, men der har allerede i 
den første uge været mange henven-
delser.  
 
Vi indsamler derfor fortsat lopper. 
Loppecontaineren på genbrugsplad-
sen i Lunderskov er åbnet for indle-
vering og tømmes af Y’s Men’s Club-
ben hver uge.  
 
Dels bliver der fortsat som i mange 
år afhentet lopper den sidste lørdag i 
måneden, når anmeldelse er sket 
telefonisk på tlf. 75558028 senest 
fredag kl. 17. Næste 
indsamling er lørdag d 
31.10.  
 
Dels kan lopper igen 
indsættes i skuret ved 
Loppegården. Der er 
daglig vagt, der sikrer, 
at lopperne kan kom-
me indenfor så hurtigt 
som muligt.  
 
Y’s Men’s Clubben er 

glad for den store 

Lunderskov Y`s Men`s Club 



 

 

 

 

 

 

 

Hvad vil det sige, Peter, at ”fædrenes synder 
nedarves på børnene”? 
Det vil sige, at det er mig, der skal sidde efter 
for de fejl, min far laver i mine regnestykker. 

 

GENERAL VINTER 
Betegnelsen blev ofte anvendt for de tyske 
hæres alvorligste modstander i Rusland, 
nemlig kulden, da den tyske offensiv midler-
tidig frøs fast 1941-42. 
General Pløre var vistnok den første af denne 
art feltherrer, der optrådte i 2. verdenskrig, 
nemlig i en radiomelding fra London i 1939 
under det tyske felttog i Polen. 
General Tø og flere andre optrådte siden. 

Bevingede ORD 
 

 

 

Skolen for livet, 
hvor stort og småt 
skal læres, 
er alle givet. 

SKOLE. 
Det vittige hoved tog ikke fejl, der definere-
de opdragelse således: det, der bliver tilba-
ge, når man har glemt alt det, man har lært 
i skolen. 

Albert Einstein. 
 

Specialister er folk, der ved mere og mere 
om mindre og mindre. 
Skoleelever er mennesker, der ved mindre 
og mindre om mere og mere. 

Danny Kaye. 



 

 

 

 

 

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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19/10 - 2020 kl.09.30-11.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

19/10 - 2020 kl.15.30-16.45 
Bævermøde 
 
19/10 - 2020 kl.17.00-18.30 
Ulvemøde 
 

21/10 - 2020 kl. 14.00 og 
22/10 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

21/10 - 2020 kl.18.15-20.00 
Juniorspejderne: Kan du 
lide mørket? 
 

22/10 - 2020 kl.14.00-16.00 
Årets kagedyst på Solhøj - 
entre 15 kr. 
 

24-25/10 - 2020 kl.10 
EANP LAN 
 
25/10 - 2020 kl. 10.30 
Busk - Gudstjeneste - 
20.s.e.trinitatis 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
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