
 

Set på facebook.  
Skrevet af: Mig og Vejen. 

 

Rasmus Sandvej, Andst, 
præsenteres som endnu en 

af kandidaterne ved det fo-
restående byrådsvalg. 
 
Han stiller op på den konservati-
ve liste og er her fotograferet 
sammen med partiets borgme-
sterkandidat, Frank Schmidt-
Hansen (t.v.). 

 

- Med Rasmus på det konserva-
tive hold får Andst, der er et vig-

Det skal vi som byråd understøtte 
og bidrage til, så vi fastholder og 
styrker det solide sammenhold, vi 
alle sætter pris på.  
Vi skal dyrke det nære fælles-
skab, lyder det fra Rasmus Sand-
vej, der har arbejdet i forsvaret i 
12 år. 
- Jeg vil gerne bidrage med et 
forsat stort fokus på »det gode 
liv« i landsbyerne. Vi skal sikre 
udvikling på borgenes præmis-
ser.  
Det betyder også, at vi skal lytte 
mere, end vi taler, siger den nye 
byrådskandidat. 

tigt udviklingsområde i Vejen 
Kommune, nu en kvalificeret 
borgerlig stemme til kommunal-
valget, siger Frank Schmidt-
Hansen i en pressemeddelelse. 
Om opstillingen siger Rasmus 
Sandvej: 
I Vejen kommune har vi mange 
lokale ildsjæle. Borgere, som 
lægger kræfter i at skabe gode 
rammer for deres medborgere, 
f.eks i foreninger, kulturelle tilbud 
og i aktivitetshusene.  
Det skaber gode rammer for vo-
res liv i landsbyerne og tiltrækker 
nye tilflyttere, som ønsker at bli-
ve en del af fællesskabet.  

NY KANDIDAT TIL VEJEN BYRÅD 



 
 
 
  

 CORONAKRI-
SEN STARTER 
CYKELBOOM I 
EUROPA 

Byer bygger kilometervis af 
cykelstier under pandemi-
en. Men det er billig og bæ-
redygtig infrastruktur, der 
løser et væld af andre pro-
blemer. 
 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Da corona rullede ind over Eu-
ropa i 2020, ramte pandemien 
også transport- og trafiksyste-
mer i hundredvis af europæi-
ske byer. Man kan ikke holde 
to meters afstand i myldretids-
fyldte busser og tog, så offent-
lig transport var pludselig 
uden passagerer. 

”Lige pludselig var der en mas-
se ekstra mennesker, der skul-
le transporteres rundt, som 
ikke kunne bruge den offentli-
ge transport,” siger Sidsel Birk 
Hjuler, der er sekretariatsleder 
i supercykelstisamarbejdet i 
Region Hovedstaden og besty-
relsesmedlem i Cykelambassa-
den, der arbejder med at spre-
de dansk cykelkultur til andre 
lande. ”Og hvis de skulle ryk-
kes over i biler, så ville vi gå fra 
lockdown til gridlock,” siger 

hun og peger på, at trængslen 
ville eksplodere. 

I stedet begyndte europæiske 
byer og lande fra London til 
Paris og fra Belgien til Irland 
at anlægge  cykelstier i lyntem-
po. Ifølge det europæiske cyk-
listforbund, EFC, har landene i 
Europa i alt afsat næsten 1,2 
milliarder euro til at forbedre 
forholdene for de tohjulede 
under coronaen. Der er indtil 
videre blevet anlagt 1410 kilo-
meter cykelsti, og der er over 
2500 kilometer mere på vej. 

God forretning 

Cykelstier er den billigste 
transportinfrastruktur, man 
kan bygge, og samtidig er det 
et værktøj, der kan hjælpe den 
grønne omstilling af transport-
sektoren, der står for knap en 
tredjedel af Europas drivhus-
gasudledninger, løse sund-
hedsproblemer og aflaste 
trængsel. 

Det er svært præcist at sige, 
hvor meget cykler betaler sig, 
fordi det varierer fra land til 
land. Eksempelvis anslår for-
skere, at Holland i årevis har 
investeret en halv milliard eu-
ro i cykler om året – og til gen-
gæld har sparet 19 milliarder 
euro i sundhedsudgifter hvert 
år.  

Det engelske trans-
portministerium an-
slår, at investeringer i 
cykelinfrastruktur i 
snit kommer 5,5 gange 
igen.  

Og en gruppe tyske forskere, 
der har undersøgt de nye cy-
kelstier under coronaen, er 
kommet frem til, at investerin-
gerne mindst kommer 2,5 gan-
ge igen alene i sparede sund-
hedsudgifter. 

”Det kan altid betale sig at in-
vestere i cykelinfrastruktur,” 
siger Sidsel Birk Hjuler. 

Kæmpepotentiale 

Potentialet for cykler som en 
billig og bæredygtig transport-
form i Europa er enormt. 

”Det er ikke fordi, at alle skal 
cykle alle steder i fremtiden,” 
siger Sidsel Birk Hjuler. ”Men 
en langt større del kan sagtens 
gøre det”. 

71 procent af den europæiske 
befolkning bor i byer eller for-
stæder, hvor cyklen især kan 
bidrage med en stor del af den 
daglige transport. 

Eksempelvis har 47 procent af 
danskere i arbejde 10 kilome-
ter eller mindre til deres ar-
bejdsplads.  

Skal vi ikke 
gætte på, at 
det var en 
misforståelse. 
 
Ellers havde 
det været bed-
re at lade po-
sen blive 
hjemme! 



  

 

 

 
 

 

  

 

Livet består ikke i at have gode kort på hån-
den, men i at spille dem, du har, godt. 

Josh Billings. 
 

Livet må leves forfra, men kan kun forstås 
bagfra. 

Søren Kirkegaard. 
 

Livet er en rejse. Jo mindre bagage man har 
med, desto flere indtryk kan man tage med. 

Hanna Schygulla. 
 

Livet har ingen anden mening end den, vi giver 
det. 

Thornton Wilder. 

 

NOGET OM AT VÆRE 
 

Jeg er mig der er ham der er ham der er mig 
og mit jeg det er mig ikke dig. 

Hvis en anden var mig ku det godt være dig 
der var mig hvis jeg ikke var mig. 

Det er klart det er rart jeg gik hen i en fart 
og blev ental i første person. 

Det er trist for enhver som har fødselsbesvær 
og går rundt og er slet ikke noen. 

 
Der er noen der er noen som har glemt  

hvem de var 
skønt de er hvad de var da de kom, 

for de kom da de blev hvad de var og de var 
hvad de blev, hvis man vender det om. 

Men hvis nogen er ingen og ingen er den 
som er ufødt og altså fortabt, 

kan man ikke så godt kræve livet igen 
da han hverken er til eller skabt. 

 
Jeg er glad jeg er mig for hvis ingen var mig 

var det slet ikke mig der var glad, 
og hvis ingen var glad for at være som jeg 

var det trist og jeg ved ikke hvad. 
Men såfremt man bliver født som en brik i et spil 

og Vorherre tar fat på en leg 
hvor han spør hvem man syns  

man bør være og vil 
er det klart jeg vil helst være mig. 

 
Halfdan Rasmussen.  

 

HUNDREDE DAGE 
Som regel betegnelse for 

Napoleon 1.s anden kej-

serperiode, nøjagtigt 96 

dage.  

Man har også talt om 

De hundrede dage i 

USA, hvor en ny presi-

dent regerer, og hvor 

man mener at kunne 

uddrage, hvorledes de 

følgende tider vil gå. 

Skete første gang med 

præsident Roosevelt. 

Bevingede ORD 
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Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 

 
 
 
 
 
 

 

15/3 - 2021 kl. 10.00 
Udendørs gymnastik. 
 
17/3 - 2021 kl. 14.00 og 
18/3 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
21/3 - 2021 kl. 09.00 
En lidt kortere gudstjeneste 
Mariæ Bebudelse 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

 
 
 
 

 

Fodboldtræning i Andst U&I: 

Andst stadion: 
Tirsdag og torsdag kl. 17-18:  
   Alle tre drengegrupper, 5. - 6. klasse, 3. - 4. klasse 
   og 1. - 2. klasse. 

Torsdag kl 16-17:  
   Piger fra 6. - 7. klasse 

Vejen IC:  
Tirsdag kl 16-17.15: Piger fra 6-7. klasse 

"Andedammen": 
Onsdag kl 13-14: Piger fra 2. - 3. klasse 

Onsdag kl 14-15: Piger fra 4. - 5. klasse 
 

NB: Drenge fra fra 0. klasse og yngre begynder  

den 9. april kl 16.00 

Piger fra 1. klasse og yngre begynder den 9. april kl 16.00 
 

Yderligere oplysninger hos trænerne eller  

Kurt B Frederiksen, tlf 40-41-42-57  


