
 

 

  

Julekoncert  
16. dec. 19.30 

 

Billetantal efter coronaregler 
med gældende afstand. 
Mundbind ved ind– og udgang. 
 

Pris kr. 100,-. Billetkøb: 
https://andstkirke.safeticket.dk/elten 

Du kan kontakte Birthe Boye, 2964-3529, 
hvis du har brug for hjælp. 

 

6 billetter tilbage! 



 
 
 
  

 

Hvis alle byens 

flotte julebelys-

ninger skulle med 

ville avisen blive 

meget stor. 

 

Men der blev 

plads til en god 

mulighed for at 

forsøde jule-

dagene. 

Se opskriften 

på næste 

side. 

 



 
 
 
  

To slags nem 
chokolade-
konfekt. 

Af Bente Ehmsen. 

200 gr hvid chokolade 
½ liter Rice Krispies 
Smelt chokoladen og bland Rice 
krispies i. 
Sættes på madpapir med to te-
skeer og afkøles. 
 

200 gr mælkechokolade 
1 liter popcorn 
Smelt chokoladen og bland pop-
corn i, popcornene skal være helt 
dækket af chokolade. 
Hældes ud på madpapir og for-
deles med to gafler, så skal det 
afkøles. 
 

God fornøjelse og velbekomme. 

 

Kan og vil du hjælpe? 
 
Vores krotorv mangler 
opmærksomhed ifm. al-
mindeligt vedligehold. 
 
Om det er en halv time 
her og der, eller en halv 
dag et par gange om 
året, bestemmer du selv.  
 
Hvis du kun har mulig-
hed for at hjælpe en en-

kelt gang, er det også fint.  
 

Vi sørger for beplantning og sprøjtning af area-
lerne.  
 
Kontakt Jens Johansen, hvis du har mulighed for 
at hjælpe jens-johansen@mail.dk,  så samler og 
koordinerer han det hele.  
 

På forhånd tak fra Andst Lokal råd.  
 

mailto:jens-johansen@mail.dk


 
 
 
  

NYT GRÆS 
SPIRER 
FREM PÅ 
HAVETS 
BUND 

Fra Verdens bedste 
Nyheder. 
 
Verdens største un-
dervandsgen-
plantningsprojekt 
har fået livet til at 
vende tilbage under 
bølgerne ved 
USA’s østkyst. 
 
Engang var havbunden ud for 
den amerikanske stat Virginia 
et bølgende grønt tæppe af 
vandplanten ålegræs. Den fro-
dige havbund var ikke altid po-
pulær blandt de lokale beboere 
på land, fordi planterne filtre-
de sig ind i fiskenet, satte sig 
fast i bådenes propeller og 
skyllede i land på badestrande-
ne. 
Men da en kraftig storm og et 
udbrud af en plantesygdom i 
1933 pludselig fik ålegræsset 
til at forsvinde, kom de lokale 
alligevel hurtigt til at savne 
det. For sammen med ålegræs-
set forsvandt en række dyrear-
ter, som var afhængige af de 
grønne vandplanter. 
”Sammen med ålegræsset for-
svandt mange af de vilde fugle, 
det bedste fiskeri, de fleste 
krabber og alle kammuslinger-
ne.  
 
Millioner af vilde frø gen-
skabte naturen 
Desværre vendte ålegræsset 
ikke bare sådan lige tilbage. 
Plantens frø spreder sig ikke 
langt med havstrømmene, så i 
næsten 70 år lå havbunden 
øde hen. 
Men i 2001 begyndte der at 

ske noget. En gruppe forskere 
fra Virginia Institute of Marine 
Science søsatte et tyve år langt 
projekt, hvor de ville genplan-
te ålegræsset. Det skete med 
håndkraft, hvor forskerne 
sammen med en gruppe frivil-
lige indsamlede næsten 75 mil-
lioner frø fra andre steder, 
hvor der stadig voksede åle-
græs. De spredte frøene i fire 
af de bugter, hvor ålegræsset 
var forsvundet. 
Planterne slog rod, og området 
er nu vokset fra en række små 
bede på i alt 213 hektar til me-
re end 3600 hektar, hvilket 
gør projektet til verdens stør-
ste genplantningsprojekt un-
der vandet. Det viser et studie 
offentliggjort i det videnskabe-
lige tidsskrift Science Advan-
ces. 
Sammen med ålegræsset er 
mange af havdyrene også 
vendt tilbage, viser evaluerin-
gen. Især fisk og krebsdyr var 
hurtigt på banen. Kammuslin-
gerne har været langsommere, 
men i 2008 blev der også sat 
et projekt i gang for at opfor-
mere og genudsætte muslinge-
yngel i området, og der er i dag 
en levedygtig bestand. 
Samtidig viser målinger, at 
vandet er blevet renere i områ-

det, fordi ålegræs stilner tur-
bulens, så grums i vandet får 
mulighed for at falde til bunds. 
Det klare vand giver mere lys, 
hvilket yderligere får ålegræs-
set til at trives. 
 
Kan blive supervåben i kli-
makampen. 
Det er ikke kun en god nyhed 
for fiskere og jægere, at de un-
dersøiske enge igen trives. Der 
er også en klar klimagevinst, 
fordi ålegræs opsuger CO2 hele 
35 gange hurtigere end en tro-
pisk regnskov. Og selvom åle-
græs kun dækker 0,2 procent 
af verdenshavene, står de små 
beskedne planter for hele 10 
procent af det kulstof, som bli-
ver lagret i havbunden og der-
med uskadeliggjort hvert år. 
Det viser et studie med dansk 
deltagelse, som er blevet of-
fentliggjort i Nature. 
 
Genplantningsprojekter som 
det i Virginia kan derfor blive 
en vigtig del af klimaindsatsen 
fremover. Evalueringen af gen-
plantningen konkluderer, at 
resultaterne giver anledning til 
”havoptimisme”, og at erfarin-
gerne fremover vil kunne bru-
ges som skabelon til flere lig-
nende projekter. 

 



 

 

  

 

At være alene er skønt, når man vil være 
alene, men ikke når man må være det. 

Annette Kolb. 
 

Frihed er en meget skøn ting, men ikke, 
når den skal betales med ensomhed. 

Bertrand Russell. 

 

 
SKYGGER. 

 
 

Tørvene brændte langsomt ned. 

Nu var det tid for ensomhed. 

 

Glassene tømtes og lydløst faldt 

afskedens dæmpende støv på alt. 

 

Kvinden ved baren, som før var ung, 

visnede hen og blev træt og tung. 

 

Skyggerne rejste sig. Grå og død 

favnede asken sin egen glød. 

 

Natten slog ind fra den åbne dør. 

Aldrig var livet så ensomt før. 
 
 

Halfdan Rasmussen. 

 

HEKKENFELDT. 
 

Det går ad Hekkenfeldt 
til. Det går skidt, forfær-
deligt. 
 
Ordet Hekkenfeldt er en om-

skrivning af navnet på den 

islandske vulkan, Hekla, hvis 

islandske navn er Heklufjall.  
 

Her i landet er ad Hekken-

feldt til brugt som en for-

skønnende omskrivning af 

ad Helvede til, på samme må-

de om udtrykket ad Hedehu-

sene til. 

Bevingede ORD 
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14/12 - 2020 kl.09.00 og 
10.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

16/12 - 2020 kl. 14.00 og 
17/12 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

16/12 - 2020 kl. 18.15-
20.00 
Juniorspejderne: Juleaf-
slutning 
 

20/12 - 2020 kl. 09.00 
Gudstjeneste - fjerde søn-
dag i advent 
 

2021 
Glædelig jul og godt nytår! 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
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Privat7558 8595 

 


