
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsendel-

sen med 

Hammer-

slag fra 

Andst bli-

ver sendt 

en gang 

her i april, 

muligvis 

onsdag, 

den 21. 

 

 

Så er det 

blevet 

spejder-

tid på ny 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Så er det igen blevet muligt 

at holde spejdermøder. Det 

glæder de sig til blandt ju-

niorspejderne. 

Allerede i uge 14 er juniorspejder-

ne gået i gang, og der blev lovet 

bål og røg.  

Derfor er det vigtigt at være på-

klædt, så det passer dertil. 
 

Også bæverne og ulvene starter op 

i uge 15. Se tiderne i Andst-

kalenderen. 

Bæver– og ulveliv giver udfor-

dringer. 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Huset Troja var engang 

missionshus i Andst, men 

blev for nogle år siden solgt 

til privatbolig. 

Siden har det igen været solgt et 

par gange, sidste gang ret for ny-

lig. 

Det har Danmarks Radio fået øje 

på, og onsdag, den 7. april var by-

en befolket med DR-biler og -

folk, som 

var i fuld 

gang med 

at optage 

til Ham-

merslag. 
 

Der skulle 

sminkes og ordnes mikrofoner, og 

lidt senere kunne optagelserne gå i 

gang. 

HAMMERSLAG I ANDST 



 
 
 
  

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Danskerne afleverede 1,7 
milliarder stykker pant i 
2020. Det er en enorm stig-

ning i forhold til normalt. 
 

I stedet for at drikke en sodavand 
på en café, tage på sommerferie i 
udlandet eller skåle i fadøl på et 
stadion, flyttede danskerne for-
bruget af drikkevarer indenfor 
hjemmets fire vægge.  

Og det kan mærkes.  

I 2020 kom der nemlig 19 procent 
flere dåser og flasker retur i for-
hold til året før, og det er en stig-
ning langt ud over det sædvanli-
ge. 

Det viser den nye årsrapport om 
2020 fra Dansk Retursystem. 

”Vi er vant til, at danskerne er 
rigtig gode til at pante, og at 
mængden af pantflasker stiger en 
smule hvert år. Men den her stig-
ning på 19 procent er fuldstændig 
vild og overgik alt, hvad vi har set 
tidligere,” siger adm. direktør 
Lars Krejberg Petersen. 

Det svarer til 4,5 millioner styk-
ker pant hver dag. 

Det danske pantsystem er et af 
verdens mest effektive. 92 pro-
cent af alle flasker, dåser og andet 
emballage i pantsystemet kommer 
tilbage for at blive genanvendt.  

Og rekordmeget pant betyder re-
kordmeget materiale til genan-
vendelse. 

Det er godt for klimaet. 

I alt blev 64.000 tons plastik, glas  

og aluminium sendt til genanven-
delse i 2020. Det sparede 178.000 
tons CO2. 

CORONADRUK GIVER KÆMPE STIGNING I PANT 

Farvel til den gamle skole 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 
Så gik arbejdet i gang, og det vil tage 2-3 uger. 

 
 
Som det 

fremgår af 

billederne, 

er arbejdet 

allerede 

godt i 

gang, og 

der bliver 

sorteret og 

pakket, da 

alt skal 

afleveres i 

miljømæs-

sig orden. 

 

HÅBET ER LYSE-
GRØNT! 
 
Der vil givet også være 
håb for dem, der forle-
den ”tabte” 5 dåser på 
Langrejsvej! 

Eftermiddagsstemning. 

 
Af Viggo Kaspersen. 
 
Skoledagen er slut. Det er onsdag eftermiddag, 
og der er tid til lidt snak om, hvordan det er 
igen at komme i skole, og det er ”godt nok”. 
 

De 4 spiller alle på U 13-holdet. 



  

 

 

 
 

 

  

 

 
Fjernsynet har det ligesom Folketinget: 
lige meget hvad man putter ind i den ene 
ende, så er det ens, når det kommer ud i 
den anden. 

Erik Clausen. 
 
Når der skal lægges forargelse, vrede, be-
gejstring eller almindelig jævn surhed for 
dagen, udfører fjernsynet måske en glo-
bal psykoterapeutisk funktion som lynaf-
leder for dybere aggressioner. 

Hans Jørgen Jensen. 

 

 
LILLE MALER STEDSEGRØN. 

 
Lille maler Stedsegrøn 

fra Nokkebølle by 
dratted ned fra kirkens tårn 

og havned på en sky. 
 

Lille maler Stedsegrøn 
syns himlen var så grå, 

tog sin flotte pensel frem 
og maled himlen blå. 

 
Lille maler Stedsegrøn 
blev solens bedste ven, 
så da solen den gik ned 

gik Stedsegrøn med den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halfdan Rasmussen. 

 

JABADABADU 
 
Det udråb, som bruges i TV-
tegneserien ”Familien Flint”, 
på engelsk ”The Flintsto-
nes”, hver gang der sker no-
get godt. 
 
Den amerikanske tegneserie 
handler om to typiske 1950’-
er-forstadsfamiliers genvor-
digheder, omplantet til Sten-
alderen. 
 
Serien blev med stor succes 
udsendt i 1960’erne. 

Bevingede ORD 



 

 

 

 

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 

Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
12/4 - 2021 kl. 10.00 
Gymnastik på Solhøj. 
 
12/4 - 2021 kl. 15.30 
Bævermøde 
 
12/4 - 2021 kl. 17.00 
Ulvemøde 
 

14/4 - 2021 kl. 14.00 og 
15/4 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
14/4 - 2021 kl. 18.15 
Juniorspejderne - møde 
 

18/4 - 2021 kl. 09.00 
En lidt kortere gudstjeneste 
2. s. e. påske 
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