
 

 

 
 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Det var nok for mig hoved-
indholdet af Helles ord i 
kirken sidste dag i januar. 
 

Hun var meget hurtig til at kalde 
arbejdsgiveren i dagens historie 
for et fjols. 

Den måde, han agerede på, ville 
give ham meget kort tid som ar-
bejdsgiver. 

At give samme løn til dem, der 
startede sidst på dagen, som til 
dem, der startede om morgenen og 

havde haft hele dagens hårde ar-
bejde. 
Han ville givet ikke finde nogle 

arbejdere på torvet næste morgen.  
 

 
 

 
 
 

Er du rig eller fattig, håndbold-
stjerne eller bums eller alt imellem  

eller udenom, så får du udbetalt 
samme løn: en lille oblat og et lille 
glas vin.  

 
Det bekræfter dig i virkeligheden 
bag de ord:  

DU HAR FULD VÆRDI. 
 
Det er egentlig en rigtig god be-
sked at gå hjem med en søndag 

formiddag. 

 

 
Men det var så heller ikke et ar-

bejdsgiverforedrag, der blev 
holdt. 
Det var ord, der skulle fortælle os, 

at vi alle er mennesker, og som 
sådan har vi fuld værdi, en værdi, 
som intet/ingen kan tage fra os. 

 
Det er en kendsgerning, at vi  ikke 
vokser op med de samme forud-

sætninger, kærlighed, tryghed, 
opbakning m.m., og det gør, at vi 
har forskellige muligheder og får 

forskelligt ud af livet. 
 
Men det rykker ikke ved den 

kendsgerning, at ethvert liv har 
fuld værdi. 
Et sted, hvor det skæres helt ud i 

pap, er ved kirkens nadver. 



 
 
 
  

Kære alle med til-
knytning til Hjer-
tegruppen Andst! 
  
I Hjertegruppen Andst er vi me-
get bevidste om, at vores opgaver 
og ageren handler meget om tillid 
og tryghed for alle Andst borgere! 
 
Vi skal til enhver tid sikre, at de 8 
hjertestartere, vi har i Andst 
Sogn, altid er 100 % funktions-
klare.  
 
Et andet vigtigt punkt er uddan-
nelse af førstehjælpere. Hard-
waren gør det ikke alene.  
Der skal altid være nogen, der 
kan håndværket! 
 

"I dag er en svær dag," sagde Plys. 

Der var en pause. 

"Vil du tale om det?" spurgte Grisling. 
”Nej,” sagde Plys lidt efter. "Nej, det 
tror jeg ikke." 
”Det er okay,” sagde Grisling, og kom 
hen og satte sig ved siden af sin ven. 
"Hvad laver du?" spurgte Plys. 
”Ingenting" sagde Grisling. ”Men jeg 
ved, hvordan svære dage er. Jeg har tit 
heller ikke lyst til at tale om det på mine 
svære dage.” 
"Men altså" fortsatte Grisling, "Svære 
dage er så meget lettere, når du ved, at 
du har nogen, der er der for dig. Og jeg 
vil altid være her for dig, Plys." 
 
Og da sad Plys der, og “arbejdede” sin 
svære dag igennem i sit hoved, mens den 
rolige, pålidelige grisling sad tavs ved 
siden af ham og svingede sine små 
ben ... 
Ja så vidste Plys, at hans bedste ven al-
drig havde haft mere ret ... 
En gang imellem er selskabet 
nok, det at vide, at der sidder en 
lige ved siden af dig, som vil dig det 
bedste og altid vil være der, når ord bli-

ver overflødige.  
 

 

 
Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 
Hele melorme er nu vurderet 
sikre for mennesker at spise. 
Det er et stort skridt for in-
sektbranchen og et lille 
skridt for insekternes krib-
len mod middagstallerknen. 
 
”Et kilo insekter udleder cirka 
100 gange mindre CO2 end et 
kilo oksekød. Derudover har in-
sektproduktionen en helt eminent 
arealudnyttelse, da det giver en 
stor mængde produkt per arealen-
hed. Det skyldes, at vi arbejder 
med vertikal farming, hvor insek-
terne produceres i kasser lag på 
lag, i flere meters højde.  
 
Sammenlignet med en sojapro-
duktion, der har et udbytte på tre 
tons protein om året per hektar, 
giver for eksempel en soldater-
flueproduktion flere hundrede 
tons protein per hektar per år.”  
 
Kryb, kravl og kriblen på mid-
dagstallerknen. 
Plantebøffer, havremælk og tofu 
– indenfor de seneste år er der 
kommet fødevarer på middags-
bordet, som ville have sendt øjen-
brynene langt op i panden på vo- 

 
res oldeforældre. Ifølge Lars-
Henrik Lau Heckmann har vi kun 
fået en smagsprøve på fremtiden 
– hvor insekter kan blive et bære-
dygtigt supplement til kød og 
samtidig sikre os en nærende og 
sund kost: 
”Visse essentielle aminosyrer kan 
mennesker kun få gennem ani-
malske produkter. Her kan insek-
ter i princippet erstatte en til en – 
da de ernæringsmæssigt er lige så 
gode som mælk, æg, fisk og andet 
kød, og han fortæller, at insekter 
indeholder samme proteinsam-
mensætning som kød samt mine-
raler, vitaminer og fedt, det kan 
være svært at få fra en enkelt 
plantekilde. 
Den årlige produktion af insekter 
er på cirka 6000 tons protein. Her 
går en stor del til dyre- og fiske-
foder. Selvom insektbranchen er 
vokset indenfor det seneste årti, 
skal produktionen skaleres mange 
gange op endnu, før insektbøffen 
kan gøre et ugentlige indtog på 
danskernes menu. 

 
 

En vigtig opgave for foreningen er derfor at sikre, at vi har den nødven-
dige økonomi til at klare de forskellige opgaver.  
I forsøget på at skaffe lidt indtægt har vi indgået en sponsoraftale med 
OK, så når du tilmelder dig og tanker eller køber hos OK uden udgifter 
for dig, vil du indirekte støtte os.  
Vi håber således meget på din opbakning.  
 

Hjertelig hilsen 
Jens Johansen 



  

 

 

 
 

 

  

 

URET SNAKKER UDEN STOP. 
 

Uret snakker uden stop 
og la’r munden danse. 
Når det først er trukket op, 
vil det ikke standse 
 
Det kan snakke dagen bort, 
snakke hele natten. 
Når jeg sover tungt og hårdt 
snakker det med katten. 

Halfdan Rasmussen. 

 

HOLMENS FASTE STOK. 
 

Et udtryk, som er opstået under Christian 

d. 3., og som betød ”det faste personel” i 

modsætning til de værnepligtige. 

Under Chr. d. 4. blev betegnelsen anvendt 

officielt, og den var i brug lige til 1919. 

Adolph Recke skrev i 1848 en sang, der 

forherliger orlogsgasterne og har Holmens 

faste stok som titel og første linie. 

Ordet stok er sikkert fra engelsk: Stock = 

stamme. 

Bevingede ORD 

Tik-og-tak! og tak-og-tik! 
Lyder det på tælling. 
Snik-og-snak! og snak-og-snik! 
Gamle sladrekælling! 
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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 

Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 

 
 
 
 
 
 

 

ALT ER AFLYST PÅ 
SOLHØJ. 
 
10/2 - 2021 kl. 14.00 og 
11/2 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
14/2 - 2021 kl. 19.00 
En lidt kortere …. 
Gudstjeneste -  
Fastelavn 
 
21/2 - 2021 kl. 10.30 
Gudstjeneste - 1. s. i fasten 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 23/2 - 2021 kl. 19.00 

Foredrag i Andst Kirke om  
den gamle grænse er aflyst. 


