
 
 

 Et supple-
ment til den 
godt 900 år 
gamle kirke 
er på vej! 
 
Af Viggo  
Kaspersen. 
 
Menighedsrå-
det købte det 
nu væltede 
hus og grund 
med henblik 
på at få bygget 
et hus, der på 
samme tid kan 
give bedre vil-
kår for graver-
personalet, et 
sted til kon-
firmandforbe-
redelserne og 
give forsam-
lingsmulighed 
til de arrange-
menter, me-
nighedsrådet 
beslutter. 
 
Hvornår dette 
arbejde kan 
påbegyndes er 
endnu ganske 
uvist, men det 
er noget, me-
nighedsrådet 
ser frem til. 

 

Sommermarked 

Alle kan medvirke og væ-
re med til at skabe en 
festlig dag i byen. 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 
I avisen uge 19 var en annonce 
for dette sommermarked og et 
par tlf. numre, hvor man kan 
tilmelde sig. 
Her kommer en fortsættelse 
med idéer, som er tænkt som 
opvarmning for nye idéer. 
 
Rikke Ulbrandt skriver: 
 
Kære alle! 
John og jeg er i gang med at 
arrangere en fælles dag for alle 
os andst-borgere. I og med at 
forsamlingsloftet fjernes i juni - 
vil vi forsøge at skabe lidt god 
stemning i Andst med et uden-
dørs baggagerumsmarked.  
 
Har I lyst til at være med? John 
forsøger at få gang i Rappe 
Andst (knallertklubben) og vil 
også forsøge at få andre knal-
lerter med. 
 
Vi har ideer, som kommer her, 
men intet er bestemt, og I skal 
være så velkomne til at komme 
med andre ideer og input. 
  
Som vi tænker det nu - kommer 
det til at foregå mellem Krotor-
vet og Forsamlingshuset... evt. 
med flagalle og en lille afspær-
ring i krydset. Vi har ikke sat os 
fast på et tidsrum endnu... 
 

Hey... måske kan vi skaffe en 
hoppeborg? 

Et glimt fra 
det store sor-
teringsarbej-
de, det er, at 
fjerne en 
gammel byg-
ning. 



Ideer: 
Lokalrådet kunne stå for nogle 
guidede ture i byen med noget 
lokalhistorie?  
 

Borgerforeningen kunne evt. kon-
takte de nye ejere af Gamst ma-
skinstation og få dem til at kom-
me med et par store maskiner/
traktorer til udstilling? 
 

AUI kunne stå for noget pølse-
vogn/bespisning på dagen? 
 

Forsamlingshuset kunne stå for 
drikkevarer? 
 

Spejderne kunne have bål i tønder 
med snobrød? 
 

Efterskolen kunne måske have en 
opvisning eller andet de kunne 
vise frem i gaden? 
 

Solhøj kunne måske have åbent 
hus, krolfdyst og/eller kaffe/kage 
bod? 
 

 RideCare - måske kunne der væ-
re nogle flotte heste at kigge på 
og måske mulighed for at prøve 
en tur? 
 

TCS holder måske åbent denne 
lørdag med gode tilbud? 
 
John (28198205) og Rikke 
(40826088). 
 

Se, det var idéer fra John og 
Rikke, men sandsynligvis går 
nogen rundt med flere idéer, og 
så er det blot at kontakte én af 
de to og gi’ den videre. 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Fodboldpigerne på U 13-holdet i 
Andst blev til lørdagens topopgør 
mod Odense Q mødt med den 
triste oplysning, at modstanderne 
kun kunne mønstre 10 spillere, og 
de havde derfor bedt om, at kam-
pen efter reglerne blev afviklet 
som en 9-mands kamp på en for-
kortet bane.  

Det betød mange udskiftnings-
spillere hos AUI, men alle fik dog 
spillet mindst 30 minutter. 

Andst valgte medvind i første 
halvleg, og det var lige ved at gi-
ve bonus kort efter kampstart, da 
to bragende forsøg begge ramte 
træværket med få sekunders mel-
lemrum.  

Midt i halvlegen scorede Laura 
Kirstine, flot spillet fri af Malene, 
og kort efter blev det 2-0, da Ka-
trine fra 25 meters afstand hamre-
de bolden op i det ene målhjørne. 

Caroline fra Skodborg havde de-
but på AUI-holdet, og hun fik til 
opgave at passe på fynboernes 
farlige angriber, og det lykkedes 
til UG med kryds og slange.  

 

 

I det hele taget gjorde den bager-
ste kæde med Louis, Storm, Silje 
og Mia Maja det på ny rigtig 
godt, og midtbanespillet med 
Lærke, Line og Celina fungerede 
også fint.  

Sidstnævnte lagde smukt op til 
det ene af de to mål, som Malene 
scorede efter pausen.  

De grønne havde flere tilbud, og 
det var tæt på, at Sofie og Falk 
også var kommet på scoringstav-
len.  

Men 4-0 til AUI-holdet, der nu 
har et forspring på 7 points til 
nummer to, her hvor turneringen 
er halvvejs.  

Næste kamp tirsdag d. 25 maj 
hjemme mod Ribe. 
  

4-0 til AUI-holdet, 
der nu har et for-
spring på 7 points 
til nummer to, her 
hvor turneringen 
er halvvejs.  



Af Helle Torp,  

(set på Facebook). 
 

Alterdugen i kirken skal udskif-
tes.  
Til den nuværende dug var vi så 
heldige, at der var en, der kniple-
de borten og syede dugen til kir-
ken.  
 

Skulle der mon være en derude, 
der havde lyst/tid til at hjælpe os 
med at skabe en ny?  
 

Det kan være både i kniplinger, 
hæklet eller noget helt tredje.  
 

Vi stiller selvfølgelig mate-
rialer til rådighed.  
 

Hvis der er nogen, der kunne tæn-
ke sig at hjælpe os, må I meget 
gerne kontakte Maria, 
(moes2210@hotmail.com). 
  

Vi håber på at høre fra nogle kre-
ative sjæle. 
 

Med venlig hilsen  
Andst Sogns menighedsråd 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

AUI’s U 11-piger har spillet den 
sidste indledende kamp i forårs-
turneringen på hjemmebane mod 
Vejle FC, et helt nyt bekendtskab. 
På holdet havde de en meget, me-
get dygtig spiller, og selv om 
Andst-pigerne startede bedst med 
skud på træværket og flere bolde, 
der strøg lige forbi målet, så var 
det VFC, der først fik gang i mål-
scoringen, idet super-angriberen i 
løbet af kort tid havde scoret fire 
gange.  
Men så viste Vejle-træneren, 
hvordan begrebet fair-play udfø-
res i praksis. Ud med målscore-
ren, og ind med godt angrebsspil 
fra hjemmeholdets side og to mål 
af Natascha og Caroline, hvor det 
med lidt held kunne være blevet 
til flere mål. I midten af 2. halv-
leg kom "VFC-stjernen" ind igen, 
og hun sendte yderligere tre bolde 

ind bag den ellers velspillende 
Jane i Andst-målet. Mia kom og-
så på scoringslisten med et flot 
mål, og således endte kampen 7-3 
til Vejle.  
Det var samtidigt Andst-holdets 
sidste kamp som 5-mands hold, 
idet vi med genkomsten af et par 
spillere har valgt at spille 8-
mands fodbold, som også er det 
normale for årgang 2010. Denne 
turnering begynder efter pinse. 
Men ros til Sally for en ihærdig 
forsvarsindsats, ligesom også 
Mille, India og Alberthe sled 
hårdt i varmen. 
 
U 10-pigerne havde også sidste 
indledende kamp i deres turnering 
på hjemmebane mod et meget 
stærkt Seest-hold, og selv om 
Andstpigerne kæmpede det bed-
ste, de havde lært, var der ikke 
meget at stille op, så den foregå-
ende weekends sejr blev fulgt op 

af et nederlag på 0-7. Men flere 
gange var AUI-pigerne alene med 
Seest-keeperen, men enten snup-
pede hun bolden, eller også skød 
vi lige ved siden af målet.  
Da langt de fleste spillere på hol-
det går i 2. klasse, tilmelder vi 
holdet i U 9-rækken, når turnerin-
gen igen begynder efter pinse. 
 
U 12-drengene har også fået af-
viklet deres indledende pulje, og 
den sidste kamp blev vundet 3-0 
over Brørup, så holdet har spillet 
uafgjort, tabt og vundet én kamp, 
så vi bliver i rækken, og det er 
ikke så ringe endda.  
 
Lidt overraskende kom U 8-
drengene, der ellers er gået fra 
sejr til sejr både inde og ude, på 
hårdt arbejde i hjemmekampen 
mod et stærkt hold fra  Tjære-
borg, der vandt med 3-0. 

Alterdugen i kirken skal udskiftes 

Fair play, når det er bedst 



Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

I Ecuadors Amazonas har 450 

gasafbrændere brændt nat og dag 

i over 50 år. Efter historisk dom 

skal det nu være slut. 

Kæmp for alt, hvad du har kært. 

For ni piger i Ecuador var det ret-

ten til at leve et liv uden sygdom, 

uden luftforurening og uden olie-

industriens konstante gasafbræn-

dinger nær deres hjem. Derfor 

sagsøgte de staten og forlangte, at 

afbrændingerne, som gjorde lo-

kalbefolkningen syge, skulle 

stoppe – og i februar 2021 vandt 

de. 

”Det giver håb og forhåbentlig 

også rygstød til andre om, at det 

kan lade sig gøre at gå rettens 

vej,” vurderer Jakob Kronik, der 

er international chef hos organisa-

tionen Verdens Skove., som har 

stor viden om de miljø- og socio-

økonomiske konsekvenser af olie-

udviklingen i Ecuadoriansk Ama-

zonas. 

50 års gasafbrændinger 

Ifølge Jakob Kronik er olieudvin-

dingerne i Ecuadors Amazonas et 

stort problem, 

som har ført til 

fældningen af to 

millioner hektar 

frugtbar regn-

skov, eller hvad 

der svarer til 

halvdelen af 

Danmarks areal, 

spild af over 

650.000 tønder 

råolie i regnsko-

ven og sundheds-

problemer for 

lokalbefolknin-

gen. 

Når man pumper 

olie op af jorden, 

kommer der gas med som et bi-

produkt. I Ecuador, og mange 

andre steder, bliver gassen bare 

brændt af med det samme uden at 

blive brugt, fordi det er billigst og 

nemmest for selskaberne. 

”Gasafbrændingerne er som at 

have en stor, fed skorsten uden 

filter, der brænder beskidt gas af 

tæt på dit hjem.  

I Ecuadors Amazonas har 450 

gasafbrændere brændt nat og dag 

i over 50 år,” fortæller Jakob Kro-

nik og pointerer, at de folk, som 

bor i Amazonas, ingen nytte har 

fået af olieproduktionens milli-

ardindtægt. Men konsekvenserne 

ved den afbrændte gas mærker 

befolkningen dog på egen krop: 

”De får luftvejsproblemer, og fle-

re studier viser en overdødelighed 

og overrepræsentation af kræft 

hos folk, som bor tæt på flammer-

ne.” 

Sejr på flere områder. 

Metoden med at brænde gassen af 

er rigtig dårlig for klimaet og bur-

de være stoppet for mange år si-

den, mener Jakob Kronik: 

”Den her domsafgørelse under-

streger, at staten har et ansvar for, 

at dets borgere kan leve i et sundt 

miljø. Så hvis staten skal leve op 

til det, bliver de nødt til at fjerne 

forureningskilderne ved at stoppe 

afbrændingerne. Enten ved at 

stoppe produktionen eller ved at 

investere i teknologiske løsninger 

– hvilket man sagtens kan, det er 

bare dyrere.” 

Afgørelsen er både en sejr for 

regnskoven, lokalbefolkningen og 

andre lignende sager, hvor folk 

kæmper for vores jord, mener Ja-

kob Kronik. Ifølge ham er denne 

type afgørelse kun begyndelsen: 

 

”Hver gang, vi får en lille 

sejr, kan det motivere an-

dre til at kæmpe for en 

bedre fremtid. Jeg tror, at 

de her kampe spreder sig, 

så der vil komme mange 

flere sager i fremtiden.” 

 
 

NI SKOLEPIGER SLUKKER  

FOR GASAFBRÆNDING I REGNSKOVEN 



  

 

 

 
 

 

  

 
 

Rig er et menneske, når det har en dollar mere, end det kan give ud. 
Bernard M. Baruch. 

 

Virkeligt rige er kun folk, der ikke skal spare på tiden. 
Ernest Claes. 

 

Når jeg ønsker, at jeg var rig, så ved jeg, at jeg ikke er helt sund. 
D. H. Lawrence. 

 

Materiel overflod uden karakter er den sikre vej til ødelæggelse. 
Thomas Jefferson. 

 

 
 

KANDESTØBER 
 

Den overførte betyd-
ning af ordet stam-
mer fra Holbergs ko-
medie ”Den politiske 
Kandestøber”, hvor 
hovedpersonen er 
kandestøber, men og-
så en person, som ud-
taler sig om politik 
uden at have forstand 
på det. 
 
Ellers er en kandestø-
ber en håndværker, 
der laver kander og 
andet husgeråd af tin. 

Bevingede ORD 

 

I banken ligger 20 millioner 

 

I banken ligger 20 millioner. 
I Peters lomme ligger ikke én. 

Der ligger kun en fløjte uden toner, 
en bukseknap og fire blanke sten. 

 

Der ligger osse låget til en dåse, 
et stykke kridt, en trisse og en prop, 
en nøgle der kan bruges til at låse, 

når man skal låse i og låse op. 
 

Jeg kan da sagtens tjene et par kroner 
på bukseknappen og de blanke sten. 

Men hvad skal jeg med tyve millioner, 
når bukselommen knap har plads til een. 

 

Halfdan Rasmussen. 
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17/5 - 2021 kl. 10.00 
Gymnastik på Solhøj. 
 
17/5 - 2021 kl. 15.30 
Bævermøde 
 
17/5 - 2021 kl. 17.00 
Ulvemøde 
 

19/5 - 2021 kl. 14.00 og 
20/5 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
19/5 - 2021 kl. 18.15 
Juniorspejderne - møde 
 

23/5 - 2021 kl. 10.00 
Pinsedag - gudstjeneste 

 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Skal du have en ny annonce? 
 

Andst Avisen hjælper gerne med opsætning 


