
 

Af Viggo Kaspersen. 

 

2 minus 1 - vejen mellem 

Andst og Vejen er i gang. 
 

Nu skal det være mere sik-

kert for cyklisterne at køre 

til Vejen.  
Den ”rigtige” cykelsti var der ikke 

penge til, men dette skulle være en 

god forbedring af de nuværende 

forhold. 

 

Om vejtypen skrives der: 

 
Gode råd til cykli-
ster på en 2 minus 
1 vej: 
·        Kør på kantba-
nen, som du ville 
køre på enhver an-
den vej, men vær 
opmærksom på, at 
du skal dele området 
med andre trafikan-
ter. 

·        Sæt farten ned, hvis du 
skal passere en fodgænger, 
der går på kantbanen. 
 
Er du i tvivl om, hvordan du 
skal køre på en ’2 minus 1-
vej’, så se Vejdirektoratets 
film på -  

https://www.youtube.com/
watch?v=51azrFbUSFw. 

Vi vil se frem til færdiggørelsen. 

Gode råd til bilister på en 2 
minus 1 vej: 
·        Kør på midten af vejen 
og træk kun ud på kantbanen, 
hvis der er modkørende bili-
ster. 
·        Sæt farten ned, så du 
kan nå at reagere i god tid på 
modkørende. 
·        Vær opmærksom på 
cyklister og fodgængere – 
især hvis du skal passere en 
modkørende bilist.    

2 minus 1 - vej på Gamstvej - NU! 

En ’2 minus 1-vej’ er en vej, 
som visuelt kun har et en-
kelt kørespor, men som er 
dobbeltrettet og benyttes af 
trafikanter i begge retninger.  
 

Der er brede kantbaner, af-
mærket med brudte/
punkterede kantlinjer i beg-
ge sider af vejen, der skal 
benyttes som vigeareal, når 
to modkørende biler mødes. 
Kantbanerne skal også be-
nyttes af cyklister og fod-
gængere. 
 

Hensigten med ’2 minus 1-
vejen’ er dels at forbedre 
forholdene for cyklister og 
fodgængere inden for det 
eksisterende vejprofil og 
dels at forbedre trafiksikker-
heden ved at reducere biler-
nes hastighed til 60 km/t. 

https://www.youtube.com/watch?v=51azrFbUSFw
https://www.youtube.com/watch?v=51azrFbUSFw


 
 
 
  Af Kurt B. Frederiksen. 

 
U 13-pigerne på liga 3-holdet var 

på en vanskelig opgave i sæso-

nens sidste kamp på udebane mod 

puljens tophold, F C Horsens, der 

mødte op med tre sejre i tre kam-

pe og en målscore på 15-0. Og 

hjemmeholdet startede da også 

kampen bedst, men Andstforsva-

ret kæmpede godt, og flere gange 

var der muligheder på kontraan-

greb, selvom det var hårde odds 

mod de meget hurtige FC-

forsvarsspillere.  

 

Midt i halvlegen kom AUI bagud 

0-1 efter et hjørnespark, men kort 

efter erobrede Sofie bolden helt 

ude ved hjørneflaget, spillede vi-

dere til Malene, der 

tog en fræk drible-

tur i feltet, inden 

hun spillede bolden 

bagud til Lærke, 

som udlignede med 

et smukt skud.  

1-1 ved halvleg, og 

håbet om en AUI-

sejr var intakt, ikke 

mindst med forde-

len af lidt medvind.  

Et enkelt forsvarskiks bragte Hor-

sens foran 2-1 og kort efter 3-1, 

men endnu et godt AUI-angreb, 

hvor Malene afsluttede et fint 

sammenspil med Lærke til at re-

ducere til 2-3, gav nyt håb.  

Men hjemmeholdet er for ingen 

ting tophold, og kort før tid score-

de de til slutresultatet 4-2, og der-

med sikrede holdet sig oprykning 

til forårets liga 2, og her skal alle 

liga-holdene spille 11-mands fod-

bold. 

 

De første JBU-træningskampe er 

planlagt til den 27. februar med 

turneringsstart lige efter påske.  

Tak til alle U 13-spillere for en 

fin 2020-sæson med masser af 

gode fodboldoplevelser på trods 

af forårets corona-nedlukning. 

Tak til forældre for den gode op-

bakning, og sidst men ikke 

mindst en rigtig stor tak til Finn, 

som på fornem vis har kridtet vo-

res baner, så de altid var flotte og 

indbydende både til træning og 

kamp.  

Nu står den så på indefodbold, og 

så må vi se, om der også bliver 

mulighed for kampe i JBUs inde-

fodboldturnering, men det er i 

hvert fald dejligt, at vi fortsat kan 

træne med de gældende corona-

regler. 

Topholdet fik kamp til stregen 



 
 
 
  

Aflysning af Andst 
Læsekreds tirsdag 
3. november 2020. 

 
Af Anita Thye. 
 
Kære Alle 
Grundet de nye forsam-
lingsrestriktioner kan vi ik-
ke mødes den 3. november.  
 

Vejen Bibliotek har været så 
venlige at forlænge lånet af  
romanen ”Kvinderne fra 
Thy” indtil sidst i november.  
 
Læs endelig romanen færdig.  
Jeg håber, at vi kan mødes og 
drøfte romanen den 8. de-
cember samtidig med, at vi 
holder juleafslutning. 
De bedste hilsner og på snar-
ligt gensyn. 
Anita 
Mens vi venter på bedre tider, 
kan vi følge Kierkegaards råd 
om at gå.  

Naar man bliver ved at gaae, saa gaa-
er det nok  

”Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: jeg gaaer mig 
hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra 
enhver Sygdom; jeg har gaaet mig mine bedste Tan-
ker til, og jeg kjender ingen Tanke saa tung, at man 
jo ikke [kan] gaae fra den. Selv om man gik saaledes 
efter sit Helbred, at dette bestandigt var een Station 
forud - jeg vilde dog sige: gaae! Det er jo ogsaa 
aabenbart[,] at man dog ved at gaae bestandigt kom-
mer Velbefindendet saa nær som det er En muligt, 
selv om man ikke ganske naaer det, - men, ved at 
sidde stille, og jo mere man sidder stille, desto nær-
mere kommer Ildebefindendet. Kun i Bevægelse er 
Sundheden og Frelsen at finde. Nægter Nogen, at 
Bevægelsen er til: saa gjør jeg som Diogenes, saa 
gaaer jeg. Negter Nogen, at Sundheden er i Bevægel-
sen, saa gaaer jeg fra alle sygelige Indvendinger. 
Naar man saaledes bliver ved at gaae, saa gaaer det 
nok.” (Citat slut) 

Ovenstående skrev Søren Kierkegaard i et brev til sin sviger-

inde Henriette Kierkegaard (1847), her gengivet efter Breve 
og Aktstykker.  
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Som nævnt i avisen i uge 43 kommer der ingen og ringer på din dør. Indsamlingen er i 
år digital og bliver kun til noget, hvis vi tager ansvar. GOD INDSAMLING. 



 
 
 
  

SOLKONGEN 
KOMMER 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 
Over de næste ti år vil sol-
energi slå rekord efter re-
kord. Allerede nu kan sol-
kraft skabe den billigste 
strøm i historien, og teknolo-
giens potentiale er enormt. 
 
Omstillingen af den globale elek-
tricitetsproduktion er i fuld gang, 
og coronapandemien presser kun 
speederen endnu mere i bund. 
Over det næste tiår vil den måde, 
verden laver strøm på, ændre sig 
endnu hurtigere end de sidste år, 
hvor vi for alvor har set vedvaren-
de energi springe op. 
Især solenergi går en lysende 
fremtid i møde. 
 
World Energy Outlook-rapporten 
er en af de mest detaljerede analy-
ser af den globale energisektor, 
og på 464 sider undersøger den en 
række forskellige klima- og ener-
giscenarier for de næste 10 og 20 
år. 
Og i alle scenarier vil vedvarende 
energi vokse eksplosivt, især dre-
vet frem af solkraft, fordi priserne 
er raslet ned de sidste 10 år. Un-
der de rette forhold er solenergi i 
industriel størrelse nu den billig-
ste strøm i historien, siger IEA. 
 
Siden det første kulfyrede kraft-
værk åbnede i London i 1882, har 
karbonklumberne spillet en cen-
tral rolle i verdens strømprodukti-
on, Men nu rasler kulproduktio-
nen ned. Og strøm fra vedvarende 
kilder stormer frem. 
 
Mellem 2018 og 2019 tog kul-
kraften det største globale dyk 
nogensinde, med et fald på cirka 
tre procent – det er dog intet i for-
hold til faldet i løbet af 2020, 
hvor coronaen har presset kul i 
knæ.  
Men udbygningen af grøn energi 
har været relativ modstandsdygtig 
overfor pandemien, og IEA reg-
ner med, at vedvarende energi vil 
overhale kul som den primære 

kilde til strømproduktion om blot 
fem år. 
Med solenergi i front. 
 
Med de politikker, der allerede er 
blevet fastlagt, vil udbygningen af 
ny solkraft fra 2022 slå rekord 
verden over. Ikke blot i 2022 – 
hvert eneste år frem til 2030 vil 
nyopført solenergi sætte ny re-
kord. 
 
Det går ikke bare hurtigere og 
hurtigere. Det går også hurtigere, 
end eksperterne hos IEA har for-
ventet. Det har været notorisk 
svært at forudsige, hvor voldsom 
væksten i vedvarende energi har 
været, og IEA har fx konsekvent 
undervurderet udbygningen af 
solenergi. 
 
IEA har da også hævet forvent-
ningerne til udbygningen af sol-
energi i årets analyse – i deres 
hovedscenarie vil der i 2040 være 
43 procent mere solenergi, end 
deres analytikere anslog for bare 
to år siden, siger de nu. 
Det skyldes primært, at solenergi 
er markant billigere end forventet 
– mellem hele 20 og 50 procent, 
afhængig af geografi.  
 
Ny solenergi er nu ”konsekvent” 
billigere end nye gas- og kulkraft-
værker i de fleste lande verden 
over, siger IEA, og i Kina og In-
dien er nyopført solenergi nu på 
omtrent samme prisniveau som 
eksisterende kulkraft.  
Der koster strømmen altså efter-
hånden det samme, hvis man an-
lægger et nyt solkraftværk, som at 
holde kedlerne kørende i et eksi-
sterende kulkraftværk. 

V/Jens Johansen. 
 

Skaber tryghed * Det nyt-
ter, når flere kan mere! 
 
Dette budskab indgår som be-
kendt i vores logotekst! 
Forleden fik vi i Hjertegruppen 
Andst et par positive tilkendegi-
velser, der for så vidt passer godt 
ind i vores logotekst. 
 
En velmenende Andstborger, der 
var kommet i betragtning til rege-
ringens ”ekstra feriepengeydelse” 
på de 1000,- kr. grundet en tidli-
gere forældreorlov, mente dog, at 
de ekstra penge kunne gøre større 
gavn hos Hjertegruppen Andst. 
De blev således betænkt til os. 
 
Ligeledes var der en anden 
Andstborger, der gerne ville på-
skønne vort arbejde og derfor 
overførte en pengegave til os. 
 
Sådanne betænksomme tiltag er 
vi naturligvis meget taknemmeli-
ge for. 
I Hjertegruppen Andst har vi lø-
bende driftsudgifter til vores hjer-
testartere mv., men ingen faste 
indtægter som sådan. 
Vi forsøger os med løbende øko-
nomisk støtte fra forskellige ste-
der og håber derved, vi kan få 
økonomien til at række. 
 
Derfor er sådan et par pludselige 
økonomiske tilskud meget vel-
komne.  
Beløbene indgår således i vore 
driftsudgifter. 
 
I Hjertegruppen Andst siger vi 

 

AF           TAK!  

GENERAL-
FORSAMLINGEN 
PÅ SOLHØJ ER 

AFLYST 

https://www.irena.org/newsroom/articles/2020/Jun/How-Falling-Costs-Make-Renewables-a-Cost-effective-Investment
https://www.irena.org/newsroom/articles/2020/Jun/How-Falling-Costs-Make-Renewables-a-Cost-effective-Investment
https://www.carbonbrief.org/solar-is-now-cheapest-electricity-in-history-confirms-iea
https://www.carbonbrief.org/solar-is-now-cheapest-electricity-in-history-confirms-iea
https://www.carbonbrief.org/profound-shifts-underway-in-energy-system-says-iea-world-energy-outlook
https://www.carbonbrief.org/profound-shifts-underway-in-energy-system-says-iea-world-energy-outlook
https://www.carbonbrief.org/solar-is-now-cheapest-electricity-in-history-confirms-iea
https://www.carbonbrief.org/solar-is-now-cheapest-electricity-in-history-confirms-iea
https://www.iea.org/news/world-energy-outlook-2020-shows-how-the-response-to-the-covid-crisis-can-reshape-the-future-of-energy
https://www.iea.org/news/world-energy-outlook-2020-shows-how-the-response-to-the-covid-crisis-can-reshape-the-future-of-energy


 

 

 

  

 

 

En diplomat, en arkitekt og en kirurg kom i et sel-
skab i diskussion om, hvem af dem, der udøvede det 
ældste erhverv. 
Det gør lægen, naturligvis, hævdede kirurgen. Der 
står jo ganske klart i Bibelen, at Gud skabte Eva af 
Adams ribben. 
Men før det skete, sagde arkitekten, havde Gud jo 
opbygget verden af kaos. Det er i sandhed en arki-
tekts værk. 
Mine herrer, indskød diplomaten. Hvem skabte ka-
os, om ikke en flok diplomater? 

 

GLASNOST 
Ordet er blevet anvendt af Mikhail 
Gorbatjov som betegnelse for den 
åbenhed, som han introducerede ved 
sin magtovertagelse. 
Ordets mere direkte oversættelse er 
”offentlighed”. Han brugte ordet før-
ste gang i en tale 27. januar 1987, hvor 
han også brugte ordet perestrojka. 

Bevingede ORD 
 

Af alle glæder i livet er arbejdsglæden den 
varigste. 

Henry Heerup. 
 
Arbejde er en så fascinerende ting, at jeg i 
timevis kan stå og se på, at andre gør det. 

Jerome K. Jerome. 
 

Mennesket er et mærkeligt væsen. Det arbej-
der altid hårdere for det privilegium at få ret 
til at betale højere skatter. 

George Mikes. 
 

Mange arbejder så ivrigt for deres livsaften, 
at de slet ikke kommer til at opleve den. 

Markus M. Ronner. 



 

 

 

 

 

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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2/11 - 2020 kl.09.00 og 
10.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

2/11 - 2020 kl.15.30-16.45 
Bævermøde 
 
2/11 - 2020 kl.17.00-18.30 
Ulvemøde 
 

4/11 - 2020 kl. 14.00 og 
5/11 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

4/11 - 2020 kl.18.15-20.00 
Juniorspejderne: Byg til 
bål 
 

5/11 - 2020 kl.14.00-16.00 
Generalforsamling aflyst 
på Solhøj 
 

6/11 - 2020 kl.20.00 - 22.00 
Event Andst - Rul og Leg 
 
8/11 - 2020 kl. 10.00 
Gudstjeneste - 22. s.e. tri-
nitatis 
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