
 

Af Tina Fahrendorff. 

 

Sommerfugle, vilde bier  
og mange andre smådyr 
forsvinder fra den danske 
natur.  
I Danmark findes der over 240 
arter af bier og 66 forskellige arter 
af dagsommerfugle. Undersøgel-
ser viser, at mange af de forskelli-
ge sommerfugle og bier er i fare 
for at uddø. 
19 arter af de vilde bier er uddøet, 
og 56 arter er sårbare og kritisk 
truet. Dvs. de er i fare for også at 
uddø.  
37 af dagsommerfuglene er rødli-
stet, dvs. at de er sårbare og kritisk 
truet og dermed i fare for at for-
svinde for altid. 
Og hvis det fortsætter med samme 
fart som nu, så er alle insekter for-
svundet om 100 år. (En tysk un-
dersøgelse viser, at på kun 25 år er 
3 ud af 4 flyvende insekter for-
svundet fra naturen). 

 
Hvorfor uddør insekterne? 
Hvordan kan det være, at insekter-
ne – og mange andre dyr og plan-
ter er ved at forsvinde fra vores 
natur?  
Det sker, fordi den vilde natur er 
presset. Skove, marker, haver og 
andre grønne arealer er for ensar-
tede. Der er ingen variation. Vi 
mennesker påvirker naturen. Vi 
fælder de gamle træer, rydder 
hegn og diger, slår græsset ofte på 
de grønne arealer og dræner vand-
hullerne væk. Dermed forsvinder 
levestederne for dyrene. 
 
Hvad kan du gøre? 
Vi kan dog alle hjælpe med at 
vende den triste udvikling. Du kan 
gøre en forskel ved at lade haven 
gro og lave så lidt som muligt. 
Lad græsset gro, lad haveaffald 
ligge i bunker og kvashegn og lad 
de vilde blomster få plads. Derved 
laver du levesteder for fugle, små-
dyr og insekter.  
 
Hvad sker der her i kommunen?  
I kommunerne har man faktisk i 
flere år slået grøftekanterne mere 
skånsomt af samme grund. Grøfte-
kanter og levende hegn er blevet 
vigtige levesteder for rigtig mange 
dyr.  
Mange kommuner har også drop-
pet at bruge gift i pleje af offentli-
ge arealer. Vejen kommune har 
netop i år (endelig) besluttet at 
stoppe med at bruge roundup.  
 
Og det kan blive endnu vildere. 
Miljøminister Lea Wermelin har 
udskrevet en konkurrence for alle 
kommuner: 

 

 

 
 

BYVANDRING 
med Hans Winther 

6.juni kl. 14.00 
 

Har du lyst til at vide lidt om den by, du 
bor i? Måske bor du selv i et af de gamle 
huse og kender ikke dets historie. Måske 
er du nybygger et sted, hvor kvægpesten 
hærgede i 1781 og forårsagede belejring 
af byen og udgangsforbud. Strejfende 
katte blev skudt, og selv kirkegang og 
begravelser måtte udsættes i mere end 
otte uger.  Hvilke stolte, skæve eller 
pudsige personer har præget by- og 
landlivet i sognet, som engang gav navn 
til et helt herred, der strakte sig fra Bæk-
ke-Veerst mod vest og nord og Vam-
drup-Seest i øst og syd? 
 

Vi mødes ved kirken og informerer om 
turen, derefter går vi gennem byen og 

hører om byens huse, historie og dens 
borgere, givetvis med et anekdotisk 
strejf.  

Når Hans Winther har fortalt, er der en 
kop kaffe i kirken og mulighed for at 

spørge eller supplere den fælles historie. 
Skulle den danske sommer vise sig 

regnfuld, må vi vandre virtuelt i kirken. 
Velkommen 

 
 

2. PINSEDAG 
- begynder med en kort an-

dagt i Andst kirke kl. 9.30, og 
dernæst begiver vi os til fæl-
les gudstjeneste for Veerst, 

Bække, Gesten og Andst     
kl. 11.00 på Gamstvej 34. 

 

Velkommen 
MENIGHEDSRÅDET 

Red insekterne –  
Gør din have mere vild og naturlig 



Bliv ”Danmarks vildeste 
kommune”, hvor det gæl-
der om at lave tiltag, som 
fremmer levestederne for 
sommerfugle og andre dyr.  
 

Hjørring Kommune lavede tv-
programmet ”Giv os naturen til-
bage”, hvor man følger bestræbel-
serne på at få borgere og virk-
somheder til at gå med på projek-
tet.  
Noget så simpelt som at lade væ-
re med at slå græsset har en kæm-
pe effekt. Det gavner dyrelivet 
enormt, og så er det billigt. Det 
sparer ressourcer (tid og penge), 
som ellers bliver brugt på mange 
timer med traktor og plæneklip-
per.  
 
Danmarks vildeste kommune. 
Vejen kommune er tilmeldt kon-
kurrencen. Man kan læse på kom-
munes hjemmeside, at der allere-
de er flere projekter i gang rundt 
omkring i kommunen (Kragelund 
Mose, Rødding Højskole, Solar 
og Harreby).  
Skal vi ikke være med her i 
Andst? 
Vi har alle tiders mulighed for at 
gøre en kæmpe forskel her i 
Andst, hvis vi i fællesskab laver 
mere vild natur her i byen.  
Nogle forslag: Vilde haver, lad 
græsset gro og så blomster på 
fællesarealer og ved indfaldsveje-
ne, lav kvashegn og insekthoteller 
i anlægget osv. Der er masser af 
muligheder.  
Er der nogen der vil være med? 
☺ 
 

Fem fejl du ikke må gøre i din 
have om foråret (kilde: DN 
https://www.dn.dk/nyheder) 
 
Fejl 1: Køre haveaffald på gen-
brugspladsen. 
Det er spild af tid og benzin på en 
dejlig søndag. Havens ”affald” er 
en ressource, som med fordel kan 
bruges i haven. Brug det som af-
dække i køkkenhaven eller om-
kring stauder (holder på fugt og 
formulder til gødning).  
Lav et smukt kvashegn, som gi-
ver læ og ly til smådyr som fugle 
og humlebier.  
Eller læg en rodet bunke i et hjør-

ne af haven under en busk, og så 
flytter der måske et pindsvin ind i 
din have.  
 
Fejl 2: Gøde haven og bruge 
gift. 
Kunstgødning fremmer planters 
vækst. Roundup fjerner uønskede 
planter. Men begge stoffer udva-
skes med tiden og trænger ned i 
grundvandet (vores drikkevand) 
og er skadelige for vores sund-
hed. Undgå især at gøde din græs-
plæne, da den næringsfattige plæ-
ne giver plads til vilde blomster, 
som Bellis, Viol, Mælkebøtte, 
Rød tvetand, Håret høgeurt o.a. 
Uønskede planter kan fjernes med 
håndkraft.  
Men man kan også øve sig i at 
slippe noget af kontrollen og være 
nysgerrig på, hvad der vokser 
frem i haven. Det har stor værdi 
at lade blomster, som vokser vildt 
på din egn, vokse og få plads i din 
have. 
 
Fejl 3: At bekæmpe muldvar-
pen med ’’saks’’. 
Nyd i stedet, at muldvarpeskud-
dene giver dynamik i haven, luft 
og opblanding i jordlagene - og er 
et perfekt sted at så de vilde 
blomsterfrø. Du kan endvidere 
bruge den fine jord fra skuddene 
til at så og potte om i, hvis du 
blander den op med lidt sand. 

 
Fejl 4: At købe jord med sphag-
num og spagnum generelt 
Spagnum stammer fra tørvegrav-
ning i moser, og det forringer na-
turen i de sjældne højmoser. Så 
hvis du vil være med til at passe 
på vores unikke naturtyper her i 
Danmark, så lav din egen have-
jord.  
Du kan kompostere dit haveaffald 
eller hente det på genbrugsstatio-
nen og blande det med jord fra 
muldvarpeskud eller havejord.  
Du kan desuden undlade at have 
de spagnumkrævende planter i 
haven, som f.eks. rhododendron. 
Man kan i stedet for købe hjem-
mehørende planter, til glæde for 
dyrelivet.  
 
Fejl 5: Sprøjte eller fjerne 
vækst mellem fliser 
Det ser måske rodet ud i første 

omgang, med små planter mellem 
fliserne. Men her skabes et mini-
miljø/levested og transportveje 
mellem stenene for småkravl og 
insekter.  
Nyd synet af det, der vokser frem, 
fjern evt. det højeste og græs med 
håndkraft, da det selvfølgelig er 
”no-go” at sprøjte.  
Lad de laveste urter vokse frem 
f.eks. trædebregner.  
Så smalbladet timian (som bierne 
elsker). Det hæmmer græsset i at 
vokse frem. 
 
Men hvad tænker naboen?   
Hvis du er bekymret for det.. så 
lav et lille skilt eller mal en sten 
med påskriften ”Vild med Vilje”, 
og sæt det op i indkørslen.  
Så fortæller du, at du har omtanke 
for naturen i din have, at du pas-
ser på de levende væsner og deres 
levesteder. At der en mening med 
”galskaben”.  
 
En sidegevinst: Mindre tid på ha-
vearbejde, ingen ondt i ryggen og 
spar penge (når du undlader at 
købe gift).  
 
I stedet tager du en havestol og en 
kop kaffe, slår dig ned i et hygge-
ligt hjørne af haven og nyder op-
levelserne med det mylder af vil-
de blomster og sommerfugle, som 
ret hurtigt vil finde vej til din ha-
ve. 

 



Samtræning 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Som tidligere nævnt i 

Andst-avisen har Andst 

U&I og Skodborg IF 

lavet et samarbejde 

omkring pigespillerne, 

årgang 2007/2008, og 

spillerne har nu prøvet 

at træne sammen.  
 

27 spillere var mødt op i 

Skodborg til den første træ-

ning med boldlege og små-

spil, så de lige kunne lære 

hinandens navne at kende.  

Træningen sluttede med en 

kamp 11:11 med mixede 

hold i overværelse af overra-

skende mange fremmødte 

forældre, og de belønnede de to 

velspillende hold med et stort bi-

fald. 

Det var fuldt fortjent, for der blev 

vist rigtig meget godt fodboldspil.  

Man skulle ikke tro, at det var 

første gang, pigerne spillede sam-

men (bortset fra de "lånespillere" 

vi indtil nu har benyttet i begge 

klubber). 

Det er tanken, at Skodborg en 

gang i juni kommer på gæstetræ-

ning i Andst, men ellers vil træ-

ningen foregå hver for sig. 

Der vil selvfølgelig også blive af-

holdt et forældremøde for at præ-

sentere ideer og tanker om det 

videre samarbejde. 

  



 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Danmarks Naturfredningsfor-
ening har nu talt sammen, hvor 
meget skrald, de frivillige i 
årets oprydningsevent rent fak-
tisk indsamlede i år. 167 tons 
blev det til. Blandt det indsam-
lede skrald er endnu en gang 
titusindvis af engangsmund-
bind.  
Igen i år har danske skolebørn og frivil-
lige voksne været flittige til at rydde op i 
naturen efter tankeløse menneskers hen-
kastede skrald. 
De i alt 185.000 danskere, heraf 143.000 
skolebørn, opsamlede blandt andet i alt 
120.000 stykker take-away-emballage, 
samt 87.000 dåser med og uden pant. 
 
Danmark flyder med mundbind 
For andet år i træk var en stor del af af-
faldet engangsmundbind. De frivillige 
opsamlede hele 51.000 stk. mundbind 
fra naturen og fra gader og stræder. Pro-
blemet er landsdækkende, da der blev 
registreret mundbind på over 90 procent 
af indsamlingsstederne. 
”Mundbind er skadelige for miljøet og 
dyrelivet, hvis først de havner i naturen, 
og derfor er det vigtigt, at der bliver 
taget hånd om problemet,” siger Maria 
Reumert Gjerding, der er præsident i 
Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Dåseskrald skal for en domstol 
En anden stor affaldskategori er dåserne, 
som især ligger og flyder i naturen i de 
syd- og sønderjyske kommuner, hvor 
der ikke er langt til grænsen til Tysk-
land. I de sydjyske kommuner blev der 
indsamlet 15.500 dåser, hvor omkring 
70 procent er uden pant. 
Til forskel fra mundbindene er det langt 
fra noget nyt affaldsproblem, og Dan-
marks Naturfredningsforening har i 
mange år kæmpet for at få lagt pant på 
de tyske dåser. 
”Det er helt absurd, at der endnu ikke er 
kommet pant på grænsedåserne, når nu 
både Danmark og Tyskland har effektive 
og velfungerende pantsystemer. Vi er 
derfor i dialog med vores tyske søsteror-
ganisation om, hvordan vi får lagt pres 
på de tyske politikere, så vi ikke skal 
blive ved med at finde grænsedåser i 
naturen og i grøftekanterne,” siger Maria 
Reumert Gjerding. 
 

Der er måske tegn på, at det mangeårige 
problem med de tyske dåser nu kan være 
på vej mod en løsning. Ifølge Danmarks 
Naturfredningsforening har den tyske 
miljøorganisation Deutsche Umwelthilfe 
i april 2021 lagt sag an mod Slesvig-
Flensborg Amt for at få gjort en ende på 
de pantfri dåser. 



  

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 

Der findes ingen undren for den, som ikke kan un-

dre sig. 

Marie von Ebner-Eschenbach. 

 

Dagens undren er morgendagens virkelighed. 

Jytte Hilden. 
 

 
 

”RAGE KASTANJERNE 
UD AF ILDEN” 

 

At hjælpe sig selv eller en anden 
ud af en knibe. 
 
Udtrykket henføres som regel til 
en fabel af La Fontaine, men det 
er ældre. 
 
I biskoppen af Napoli, Simon 
Majolis værk Dies caniculares 
(Dyrenes dage), der indeholder 
fabler og beretninger om mær-
kelige hændelser, fortælles: En 
abe får en kat til at rage de ka-
stanjer ud af ilden til sig, som 
den har ladet riste i gløderne. 
Katten brænder poterne, og aben 
æder kastanjerne. 

Bevingede ORD 
 

 
 

En gummibold sprang  
rask af sted 

 
 

En gummibold sprang rask af sted. 
En lille frø blev stum derved 

og tænkte: Hvilken sælsom en. 
Den hopper men har ingen ben. 

 
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. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

24/5 - 2021 kl. 09.30+11.00 
Andagt i kirken og guds-
tjeneste på Gamstgård 
 

26/5 - 2021 kl. 14.00 og 
27/5 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

26/5 - 2021 kl. 18.15 
Juniorspejderne - møde 
 

27/5 - 2021 kl. 19.00-21.00 
Generalforsamling Andst 
Vandværk 
 

30/5 - 2021 kl. 09.00 
Trinitatis - gudstjeneste 

 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Opfordring til 
Badmintonspillere. 

 
Mandage Målgruppe Indhold Sæson Pris 
 
16.30-17.30  Fra 5 - 9 år     God puls   26/4 -   200 kr. 
                     og en god  21/6 + 
 1 time    Alle niveauer   portion    9/8 -  
                     hygge for  30/8 
 

16.30-18.00  Fra 10 år og op  børn, unge       250 kr. 
                     og foræl- 
 1,5 timer  Alle niveauer   dre 

 
 

Følg med på facebookgruppen: Badminton Unge Andst 
Her kan du også stille spørgsmål. 

 
Badminton Trænerteamet 

Susanne 22 11 03 24 

v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen 

 


