
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

Er det rimeligt at udvise 
mennesker, der ikke kan 
udvises? 
 

På Facebook skriver en person, 
der kalder sig ”Anemone Samy”, 
om stemmer fra Kærshovedgård:  

 

Jeg mødte “P” på Kærshoved-
gård for nogle dage siden. 
Han fortalte mig sin historie, som 
jeg vil dele med jer her: 
“Jeg kom til Danmark for 19 år 
siden. Vi blev hentet herop fra en 
flygtningelejr, min kone og jeg. 
Vi startede vores liv her, fik børn 
og lærte sproget. Jeg fik arbejde, 
og vi fik et hus. 
Men jeg lavede en fejl. Og jeg 
skulle i fængsel. En del af straffen 
var, at jeg skulle udvises, men mit 
land vil ikke modtage mig. Jeg har 
ingen papirer, der beviser, hvor 
jeg kommer fra, og jeg kan ikke 
sendes tilbage til den flygtninge-
lejr, som vi blev hentet fra, for den 
ligger i 3. land, og de er ikke for-
pligtede til at tage mig tilbage. 
Derfor blev jeg sendt på udrejse-
center. 

Jeg får ikke nogen lommepenge, 
dvs. at jeg ikke har adgang til no-
gen form for indtægt, for det er 
ulovligt at arbejde, når man er på 
udrejsecenter. Lommepenge er 
kun for dem, der samarbejder om 
at blive sendt tilbage. Men jeg kan 
ikke samarbejde. 
Nu har jeg boet i over 4 år på 
Kærshovedgård. 
Jeg SKAL sove her hver eneste 
nat. 
Jeg skal registreres hos politiet, 
og jeg skal deltage i motivations-
samtaler hos politiet. 
Min familie bor mere end 60 kilo-
meter væk.  
Jeg cykler frem og tilbage hver 
dag. Fordi jeg elsker mine børn. 
Og min kone. 
Jeg lavede en fejl. Og jeg gik i 
fængsel. 
Jeg tog min straf. 
Men mine børn, min kone....de 
betaler også. 
Hvor længe skal mine børn straf-
fes på denne her måde? 
Hvor længe skal min kone straffes 
sådan? 
Hvad med de børn, hvis forældre 
aldrig har gjort noget krimi-

nelt...de børn, 
hvis forældre 
bor her, kun 
fordi de ikke 
kunne få asyl - 
skal de børn 
også straffes for 
evigt? 
 

 
Straffer Dan-

mark børn med 

vilje?” 
 

Seje ulve! 

 

Set på Facebook. 
 

Ulvene har i dag selv skullet byg-
ge og tænde bål.  
Det skulle være tændt så længe, 
at de kunne nå at finde en pind, 
snitte den spids og riste en skum-
fidus. De skulle selv tage skumfi-
duser af pinden med to Marie-
kiks. 

Mega seje ulve  

Et svært dilemma 

NB! 
På grund af Kri-
sti Himmelfart 
er næste dead-
line …. 

MANDAG kl. 

19.00 



Skrevet af: Ann Sofie Storm Pe-
dersen 
 

Fredag aften d. 23/4 havde Gitte 
og Susanne inviteret Event Andst 
teamet til Bootcamp/teamdag 
med holdet, der skal stå bag de 
kommende Event Andst arrange-
menter.  
 
Vi startede med at spille rund-
bold, og en gruppe havde lavet 
dejlig lasagne.  
Da vi skulle lave mad, kom vi til 
at brænde brød af, altså bagepapi-
ret var sort i kanten, men brødet 
smagte rigtig godt.  
Så spiste vi. 
 
Vi brainstormede mange gode 
ideer og valgte nogle af ideerne 
til at lave noget for jer, og lidt 
efter spillede vi rundbold igen.  
 
Så afprøvede vi vores ideer til 
konkurrencer. Vi har derfor be-
sluttet, at vi vil lave Event Andst 
Stjerneløb for alle aldre, og det 
skal foregå slut maj, og det bliver 
afholdt sidste weekend i maj. 
 
Vi havde en god dag med masser 
af grineflip. 
 
Event Andst team består af:  
Ann Sofie, Daniel, Line, Louise, 
Malene, Malou, Matilde, Susanne 
og Gitte. 

”Event Andst” genstarter med os i køkkenet 

 

Vi havde 
en god 
dag med 
masser 
af grine-
flip! 



 
 



Andst-piger i 
Skodborgtøj 

Af Kurt B. Frederiksen. 

I sidste uge var U 13-pigerne i Andst U&I 
ramt af en del afbud, og det gentog sig til 
den næste kamp, så gode råd var dyre.  

En mulig løsning lå lige til højrebenet, idet 
Skodborg, som vi har haft mange herlige 
kampe mod gennem årene, tidligere havde 

udtrykt ønske om et samarbejde, uden at 
det var blevet til noget.  
Fodboldudvalget i AUI kontaktede Skod-
borg, og her var der grønt lys, og det fik 

begge klubber også af DBU Jylland, både 
centralt og regionalt.  
Og allerede samme aften fik to AUI-piger 

debut for Skodborg i udekampen mod Bre-
debro i U 15-rækken (Region 4 tilbyder 
ikke en U 14-række, men regionen har slå-

et rækkerne U 14/U 15 sammen).  
Og derfor kunne både Mathilde og Natasja 
deltage helt lovligt efter de gældende reg-

ler og også få lov til at spille kampe ud-
over de ugentlige træningspas.  
Og samarbejdet fik en rigtig god start, idet 

Skodborg, der var bagud med 0-1 ved pau-
sen, kom godt igen og vandt 2-1.  
Ingen af Andst-pigerne fik scoret, men bå-

de Mathilde i forsvaret og Natasja som 
løbestærk midtbanespiller gjorde det godt. 
 

U 13-piger i ny 
målfest  

 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Lørdagens topkamp mellem de to ubesej-
rede hold i liga 3, Andst og Middelfart, var 
imødeset med spænding, bl.a. skulle to 

Skodborg-piger have deres 11-mands-
debut på AUI-holdet.  

Gæsterne var mødt frem på 
Andst´s muldvarpeplagede 

kampbane næsten fem kvarter 
før kampstart, men de blev alli-
gevel "taget på sengen", da tvil-

lingerne Katrine og Malene alle-
rede efter 3 minutters spil kom-
binerede sig smukt igennem for-

svaret, hvorefter sidstnævnte 
scorede sikkert, og samme spil-
ler øgede til 2-0 på et straffe-

spark dømt for hands efter et 
indlæg fra velspillende Line på 
venstrekanten. Så var det myre-
flittige Lærke, der fik sendt Ka-

trine afsted mod mål, og 3-0 
inden pausen. 
Selv om holdet måtte have tre 

forskellige keepere i løbet af 
kampen, og udskiftningerne og-
så gav lidt rotation, så fortsatte 

AUI-holdet med at have det me-
ste spil, og Matilde øgede til 4-0 

på oplæg fra Celina, inden 
Malene på langskud og på 

en friløber fra Laura Kirsti-
ne scorede til slutresultatet 
6-0. 

Den bagerste forsvarskæde 
med Silje, Freja, Storm og 
Mia var på ny sikkerheden 

selv, og de to Skodborg-
søstre, Cilja og Celina faldt 
fint ind i spillet. Og så var 

det lige før, at Sofie havde 
fået sat et smukt punktum 
med yderligere et mål. 
 

Måske var resultatet ikke 
helt uventet, for torsdagens 
træning op til kampen hav-

de været usædvanlig god 
med meget stor intensitet, 
samtidig med at der var 

højt humør over hele lini-
en. 



Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Hvidhvalen i Alaska har i 
mange år kæmpet for sin 
overlevelse. Men nu giver 
ny dom håb for artens 
fremtid.  
 
Hvidhvalen fra området Cook 
Inlet i det sydlige Alaska er 
med sin perlehvide hud og smi-
lende mund en af de mest fasci-
nerende hvaler.  

Gennem mange år er bestanden 
faldet til kun 280 hvaler, og ar-
ten er nu kritisk truet i området. 
Men nu har hvidhvalen i Ala-
ska igen fået grund til at smile. 

En vigtig afgø-
relse ved dom-
stolen i Alaska 
har netop afgjort, 
at den amerikan-
ske energigigant 
Hilcorp Alaska 
ikke længere 
må udlede olie 
og gas i havom-
rådet, hvor den 
truede hval lever. 

 

”Disse små hvaler har kæmpet for 
at overleve en byge af menneske-
skabte farer, herunder støjforure-

ning fra offshore olieaktivitet.  
 
Afgørelsen er vigtig for artens 

overlevelse i Alaska, da kemisk 
affald fra olieudvindingerne ifølge 
den amerikanske myndighed Nati-

onal Marine Fisheries Service for-
gifter hvalerne, samtidig med at 
støj fra luftkanoner chikanerer 

hvalerne. 
 
Retten besluttede derfor, at olie-

udvindingen truer artens overle-
velse, og dermed overtræder den 
nationale miljøpolitiske lov.  

 
Nu skal Hilcorp Alaska fremlæg-
ge, hvordan de vil løse de proble-

mer, som de skaber for hvalerne. 

Vigtig for havets økosystem 

 
Beskyttelsen af hvidhvalen er 
også vigtig for resten af havets 
arter i området. De ligger nem-
lig i toppen af den arktiske fø-
dekæde og er med til at opret-
holde balancen i økosystemet. 
 
Hvaler spiller også vigtig rolle 

i klimakampen, da hvalers af-
føring giver vigtige nærings-
stoffer til fytoplankton. Og 

netop denne form for plankton 
er alfa og omega, når det kom-
mer til at bekæmpe klimaæn-

dringer og opretholde fiskebe-
stande. De optager nemlig C02 
fra havet og binder hundreder 

tusinder ton kulstof hvert år. 

https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/studying-endangered-cook-inlet-beluga-whales-alaska
https://worldanimalnews.com/a-federal-court-in-alaska-rejects-rule-allowing-oil-company-hilcorp-alaska-to-harass-endangered-cook-inlet-beluga-whales/
https://worldanimalnews.com/a-federal-court-in-alaska-rejects-rule-allowing-oil-company-hilcorp-alaska-to-harass-endangered-cook-inlet-beluga-whales/
https://www.fws.gov/international/laws-treaties-agreements/us-conservation-laws/marine-mammal-protection-act.html#:~:text=The%20Marine%20Mammal%20Protection%20Act,enacted%20on%20October%2021%2C%201972.&text=The%20MMPA%20prohibits%2C%20with%20certain,mammal%20
https://www.fws.gov/international/laws-treaties-agreements/us-conservation-laws/marine-mammal-protection-act.html#:~:text=The%20Marine%20Mammal%20Protection%20Act,enacted%20on%20October%2021%2C%201972.&text=The%20MMPA%20prohibits%2C%20with%20certain,mammal%20
https://baleinesendirect.org/en/why-are-whales-important-why-should-we-protect-them/
https://baleinesendirect.org/en/why-are-whales-important-why-should-we-protect-them/
https://us.whales.org/green-whale/


 

Af Hans J. Knudsen og Ruth Kri-
stensen. 

 
Da klubben måtte aflyse Loppe-
markeder i efteråret 2020, blev 
der oprettet et hurtigt arbejdende 
udviklingsudvalg.  
 
Det blev besluttet at oprette en tlf. 
service og onlinesalg, da andre 
muligheder ikke kunne gennem-
føres på grund af nye stramnin-
ger. 
 
Målsætningen blev, at det hidtidi-
ge budget for normalt salg på 3 
loppemarkeder skulle opfyldes 
inden regnskabsårets udløb d. 
30.4.2021.  
 
Efter seneste lørdagssalg blev 
målet med salg for 120.000 kr. 
passeret i flot stil, så nu bliver der 
overarbejde til præsidiet, når de 
skal uddele af årets overskud til 
de foreninger, der ansøger. I skri-
vende stund 127.000 kr. 
 
Der kommer konstant nye Lopper 
til Loppegården, og tak til de 
mange, der afleverer mange rigtig 
gode, salgbare ting. Det gør det 
meget mere inspirerende at klare 
det somme tider lidt sure sorte-
rings job,  
 
Da vi endnu ikke kan se mulig-
heden for at afholde Loppemar-
ked, vil der fortsat være sælger-
vagt lørdag formiddag 9 - 11, så 
man kan komme ind og købe 
alle former for Lopper. Selvføl-
gelig med hensyntagen til, at vi 
kun kan lukke det antal ind, 
reglerne tillader.  
 

Tidsbestilling vil derfor 
stadig være nødvendigt 
på tlf. numrene 2631 
0686 og 3028 2952  
 

 
 

Se i øvrigt klubbens hjemme-
side 
www.lunderskov.ysmen.dk, 
hvor der også er billeder af 
nogle af varerne 

 
Formanden for 
Loppeudvalget 
Bent Bechmann får 
stadig nye positive 
oplevelser:  
Søndag kom 2 CD-
samlere fra Århus 
og sorterede i vores 
samling på 3000 
CD’er.  
 
De fandt 100, de 
ikke havde i deres 
samling, og drog 
smilende tilbage til 
smilets by.  
 
En flis-hugger var 
så efterspurgt, at 
den blev solgt i tlf. 
en halv time efter den var slået 
op, men inden den blev hentet, 
kunne den have været solgt 6 
gange. Så er det med at holde tun-
gen lige i munden og holde, hvad 
man har lovet første køber. 
 

Lørdagsindsamlingerne 
fortætter – se annonce om 
tilmelding. 

 

 

Vi er glade for den store 
støtte Klubbens Loppe-
marked gennem 50 år har 
fået af beboerne i Lunder-
skov og Omegn til at samle 
midler til først og fremmest 
det lokale ungdomsarbej-
de.  

Lunderskov Y’s Men’s Club  
REGION DANMARK www.ysmen.dk  
 

Kæmpesucces med LOPPESALG fra Loppegården. 
Der er fortsat åbnet for bestilling af lørdagssalg. 

Loppeudvalgets formand 
Bent Bechmann -  
gør klar til endnu et salg. 

 

about:blank


  

 

 

 
  

 
  

 
 
 
 

De fleste mennesker tilbringer deres liv med at gå i 
seng, når de ikke er søvnige, og stå op, når de er 
det. 

Cindy Adams. 
 
Søvn er den eneste lykke, som man først nyder rig-
tig, når den er forbi. 

Alfred Polgar. 

 

KAMMERHERREINDE 
Her går det godt,  

fru kammerherreinde. 
 

Linje og til dels refræn fra vise af 
Mogens Dam i Hornbækrevyen 
1936. 
Visen handler om alle de for-
skrækkeligheder, som er overgå-
et kammerherreindens hus og 
hjem, mens hun har været borte, 
og hver ulykke afsluttes med de 
bevingede ord. 

Bevingede ORD 

 
Søvnen ligger ganske stille. 

 
Søvnen ligger ganske stille, 

gør sig mørk og bittelille, 

hvisker med sin trætte stemme: 

Iben, er der nogen hjemme? 

 

Å, det er så rart at vide: 

Søvnen ligger ved min side. 

Og jeg svarer, før jeg sover: 

Kom kun ind, din lille sjover! 

 
Halfdan Rasmussen. 



 

 
 
 

 

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. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

10/5 - 2021 kl. 10.00 
Gymnastik på Solhøj. 
 
10/5 - 2021 kl. 15.30 
Bævermøde 
 
10/5 - 2021 kl. 17.00 
Ulvemøde 
 

12/5 - 2021 kl. 14.00 og 
13/5 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
12/5 - 2021 kl. 18.15 
Juniorspejderne - møde 
 

13/5 - 2021 kl. 10.00 
Kristi Himmelfart 
 

16/5 - 2021 kl. 10.00 
6. s. e. påske 
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