
 

 

Det kunne være trafikken omkring 
institutionen, forældrehenvendel-
ser (på generelt plan), Vejen 
Kommunes fokusområder – eks. 

motiverende læringsmiljøer o. 
lign.  

Første reaktion fra Østerbyskolen 
var positiv, og jeg sender i nær-

meste fremtid en invitation til be-
styrelsen om at komme til Andst i 
2022. Vi er spændte på, hvad den-

ne nye form bringer ind i bestyrel-
sesarbejdet. 

Høringssvar 
En fast bestanddel af bestyrelses-
arbejdet er at sende høringssvar til 
kommunen. Her er der mulighed 
for at ytre bestyrelsens holdning 
til kommunale beslutninger, bud-
getter m.m.  
Også i dette skoleår har vi ind-
sendt høringssvar. Det kan godt 
føles tamt at indsende et hørings-
svar, og det 
eneste, man 
får tilbage, 
er en be-
kræftelse på, 
at det er 

modtaget. 
 

Fortsættes s. 2 

 

Uden at gå i detaljer har ABC løst 
udfordringerne supergodt. En om-
skiftelig hverdag med masser af ti-
mer udendørs og ingen forældread-
gang i centeret har været nogle af 
konsekvenserne i en Corona-
hverdag. På trods af denne store 
modspiller i hverdagen har der sta-
digvæk været en udviklende tilgang 
til hverdagen på ABC. 
 
Samarbejdet med Østerbyskolen. 
I et par år har vi fra bestyrelsen på 
skift deltaget i Østerbyskolens be-
styrelsesmøder. Vi er på ABC kom-
met frem til, at vi synes, tiden er 
moden til at for-
søge noget an-
det.  
Derfor har vi 
taget initiativ til 
en ny model. 

Forslaget går 
på, at bestyrel-
serne to gange 
om året mødes. Den ene gang på 

Østerbyskolen og den anden gang på 
ABC. Her kan vi holde et forkortet 
bestyrelsesmøde og derefter sidde 

sammen og sparre eller debattere om 
emner, som vi fælles støder på i 
hverdagen.  

Årsberetning for 
ABCs bestyrelse 
2020/2021. 

Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 

Bedst som vi troede, at hverdagen 
var i gang igen, blev alting lukket 
ned. Derfor har bestyrelsen i det 
forgangne skoleår – både holdt 
møder online og heldigvis også 
med fysisk fremmøde.  
En stor del af glæden ved besty-
relsesarbejdet er, at vi kan mødes 
personligt, grine, snakke og de-
battere sammen – og det gøres 
bedst ansigt til ansigt. Vores vir-
tuelle møder bar præg af at være 
informationsmøder, hvilket også 
er helt ok.  
Nogle ting er blevet skudt ud i 
fremtiden, mens andet har fyldt – 
herunder Corona og håndteringen 
af restriktionerne i hhv. skole og 
børnehave.  

VOCAL LINE - sidste frist for billet! 
Andst Kirke, 8. sep. kl. 19.30 
- årets sangmæssige oplevelse. 

 

Vocal Line er et moderne, rytmisk kor med 30 sangere. 
Vocal Line vandt i august 2019 Eurovision Choir 

foran 9 andre kor fra hele Europa. 
Billetter købes på:  

https://andstkirke.safeticket.dk/vocalline 
 

Velkommen    Andst menighedsråd. 



Derfor italesatte jeg et ønske til 
årets dialogmøde med Udvalget 
for Skoler og Børn om, at der 
kom en form for respons til besty-
relserne på de høringssvar, der 
blev indsendt. Det kunne være et 
kort skriv, hvor de beskrev lidt 
om processen i forbindelse med 
behandlingen af bestyrelsernes 
høringssvar – eller hvilke tanker 
de har gjort sig forinden en be-
slutning. Det kunne også være en 
kort video, der præsenterede den 
videre vej på baggrund af hø-
ringssvarene. Hvorvidt dette bli-
ver taget op og brugt fremadret-
tet, ved jeg ikke, men jeg opleve-
de en imødekommenhed omkring 
forslaget, og det blev noteret. 
 

Dialogmøder 
Mht. dialogmødet – så er det såle-
des, at skolebestyrelserne, der 
med det byråd der sidder nu, er 

blevet indkaldt til dialogmøder på 
egen hånd. Tidligere har dialog-
møderne, to om året, været store 
fællesmøder med alle bestyrelser 

samlet. Der er stadig to møder, 
men et par af forårets møder, den 
sidste årrække, har været, hvor 

bestyrelsen på egen hånd har væ-
ret ansigt til ansigt med Udvalget 

for Skoler og Børn. Dette har væ-
ret meget positivt. Vi har haft ta-
letid til lyttende ører.  

For et par år siden forærede jeg 
udvalget en mursten med nøgle-
ord for ABC’s mindset. En mur-
sten, som symboliserede et ønske 

om rammer til at udvide børne-
centeret – en sten, som, jeg ved, 
er blevet husket. Hvad gør man så 

i en tid med online møder for at 
blive husket? For at sætte spor og 
ABC ikke bliver glemt i det kom-

munale kogekar? Jeg valgte at 
klæde mig ud som klovn og delta-
ge i det online dialogmøde med 

udvalget iført rød næse, klovnehat 

og hawaiikrans. Er det en seriøs 
formand, som gør det?  

 

Ja… et af temaerne for mit ind-
spark til politikkerne var, at vi på 
ABC vægter den legende tilgang. 

Vi vil rigtig gerne legen og det, 
den fører med sig. Der er over 20 
skoler/børnecentre i Vejen Kom-

mune, som har dialogmøde med 
Udvalget for Skoler og Børn – så 
hvad gør man for at skille sig ud? 

Madordning 
Hvert andet år tilbydes børneha-
ven en madordning – som besty-
relsen aktivt skal melde fra til. De 
sidste gange, det er blevet tilbudt, 
har der blandt forældrene i besty-
relsen været enighed om at sige 
nej tak til ordningen. Vi har som 
forældrevalgte i bestyrelsen valgt 
at beslutte på vegne af forældrene 
i ABC’s børnehave.  

Vi synes ordningen er for dyr, og 
samtidig er det ikke optimalt, at 
det ikke er hele centeret, som har 
muligheden for madordningen. 
Samme fremgangsmåde blev be-
nyttet denne gang. Efterfølgende 

gik debatten frem og tilbage, for-
di der blandt de nye medlemmer 
af bestyrelsen ikke var samme 
holdning til beslutningsprocessen. 
Det var dejligt sundt og lærerigt 
for bestyrelsen at opleve og få en 
reminder om, at plejer aldrig må 
blive dikterende for beslutninger-
ne. 
 
Kærlighed, pølsehapsere og 
bjørnetjenester 
I tråd med mad – er der i børne-
haven en tendens til, at maden, 
som bringes med i børnehaven, 
bliver mere og mere usund. Den 
benzin, som børnene skal have 
fyldt på motoren i form af grønt-
sager, rugbrød og andet sundt, 
bliver erstattet af mælkesnitter, 
kiks og pølsehapsere. Dette har 
dannet grundlag for spændende 
debatter omkring bestyrelsesbor-
det for hvilke tiltag, der evt. kan 
gøres for at ændre på denne kul-
tur. Forældres kærlighed til bør-
nene vises også gennem madpak-
ken – men usunde snacks er en 
bjørnetjeneste. 
Er det overhovedet noget, vi som 
bestyrelse skal blande os i? Ja – 
måske ikke direkte, men i indsko-
lingen er andelen af overvægtige 
og svært overvægtige på lands-
plan ca. 14 pct. blandt piger og 
ca. 10 pct. blandt drenge. I udsko-
lingen er andelen for begge køn 
ca. 18 pct. Overvægt og svær 
overvægt kan have indflydelse på 
børns trivsel samt psykiske og 
fysiske sundhed. Overvægt i bar-
ne- og ungdomsårene kan være 
forbundet med fx stigmatisering, 
mobning og angst samt med risi-
kofaktorer for livsstilsygdomme 
senere i livet, (Iflg. DST Analy-
se). Og det er her, det bliver rele-
vant for bestyrelsen at kigge på 
de observationer, der bliver gjort i 
børnehaven.  

Frokostmåltidet vil blive produce-
ret og leveret af Madservice Vejen. 
Prisen er i 2021 30,00 kr. pr. mål-
tid / 630 kr. pr. måned inkl. leve-
ring. 
Frokostmåltidet bliver en del af 
dagtilbudsydelsen med fuld foræl-
drefinansiering. 
Bemærk, at prisen for frokostmålti-
det leveret af Madservice Vejen er 
beregnet for levering på alle hver-
dage. I lighed med den almindelige 
forældrebetaling for dagtilbuddet 
er prisen for frokostmåltidet uæn-
dret ved fravær og ferier. 



Vi ønsker et børnecenter med høj 
trivsel – og overvægt og trivsel er 
ikke nødvendigvis noget, som går 
hånd i hånd. 
Måske netop på baggrund af 
ovenstående bør vi genoverveje 
madordningen til børnehavedelen 
– næste gang vi får buddet? 
 
Principper for ABC 
En igangværende del af bestyrel-
sesarbejdet er at lave principper 
og opdatere de principper, som er 
lavet.  
 
Et princip er i skolebestyrelses-
sammenhæng et sæt grundlæg-
gende retningslinjer for, hvilken 
retning skolen skal bevæge sig i - 
på et bestemt område.  
I år har vi kigget på principperne 
for Klassekassen, Kommunikation 
mellem center og hjem og vores 
trivsels-politik/anti-mobbe-
strategi.  
 
Når vi arbejder med principperne, 
er det vigtig for os, at vi kan se 
hele centeret i de værdier, vi læg-
ger i dem. Det er en af gaverne 
ved at have et barn på et børne-
center – at den røde tråd, værdier-
ne og retningslinjerne er ensly-
dende og genkendelige hele vejen 
fra børnehave til og med 6. klas-
se. 
 
Tab af bindeled 
Vores faste bindeled til byrådet - 
gennem en årrække, Anker Uls-
dal, døde i foråret. Han havde i en 
periode forinden været syge-
meldt, men meldingen kom alli-
gevel som en trist overraskelse.  
 
Han var altid lyttende og bidra-
gende og en rigtig god makker at 
have omkring bordet. Når vi i be-
styrelsen debatterede forskellige 
emner, bidrog han, hvor det gav 
mening, og ved tvivlsspørgsmål 
omkring processer m.m. på kom-
munalt plan bød han altid ind.  
 
Anker og hans varme og gemytli-
ge væsen vil blive savnet. 
 
Læreplaner i børnehaven 
Som bestyrelse har vi haft mulig-
hed for at kommentere og spørge 
ind til den pædagogiske læreplan 

i børnehaven. En pædagogisk læ-
replan er en beskrivelse af institu-
tionens arbejde med børns læring. 
I modsætning til folkeskolens læ-
replaner indeholder daginstitutio-
nernes læreplaner ikke krav til, 
hvad det enkelte barn skal kunne 
på bestemte alderstrin.  

Jeg deltog i en undersøgelse med 
2 kandidatstuderende fra Roskilde 
Universitet i foråret – netop om-
handlende forældrebestyrelsers 
inddragelse i arbejdet med de pæ-
dagogiske læreplaner. En spæn-
dende proces for mig personligt, 
som både via spørgeskema og 
interview fik reflekteret over net-
op ABC’s bestyrelses inddragel-
se. 
Jeg har en stor tillid til ABC’s 
ledelse og den måde, som de dri-
ver centeret på. Der er åbenhed 
om tiltag og pædagogiske visio-
ner, og jeg kan få svar på alle mi-
ne spørgsmål om, hvorfor de gør, 
som de gør. Det er en gave at sid-
de omkring bordet med en besty-
relse, som bakker op, og som in-
ternt også har stor tillid til hinan-
den.  
Tak for godt og givende samar-
bejde til jer alle i året, der gået. 
 
Valg til bestyrelsen 
I foråret 2022 er der valg til be-
styrelsen. Vi er 3 medlemmer, 
som ikke ønsker genvalg. I som-
meren 2023 går vores (yngste) 
barn ud af ABC – og derfor giver 
det ikke mening at lade sig gen-
vælge for en 4-årig periode.  
 
Jeg vil godt benytte lejligheden til 
at fortælle om alt det gode, der er 
ved at være med i bestyrelsen. 
For det første får man indsigt og 
viden om, hvad der rører sig – 
både lokalt på ABC, men også på 

kommunalt plan. Man får indblik 
i prioriteringer, som er med til at 
sætte rammerne for hverdagen på 
ABC – hvor ens barn bruger man-
ge timer af sit liv hver uge.  
Samtidig har man mulighed for at 
ytre sine holdninger til de forskel-
lige tiltag og indsatser –  både 
kommunalt og lokalt – og min 
oplevelse er, at der bliver lyttet. 
 
I bestyrelsen har vi et rigtig godt 
og tillidsfuldt fællesskab, og det 
håber jeg ikke mindst består 
fremadrettet, men også smitter af 
på resten af forældregruppen.  
 
Det bedste er, når vi kan snakke 
om det, som vi undrer os over, i 
stedet for at sladre i krogene. Det 
betyder utrolig meget, at vi kan 
være enige om, at det er ok ikke 
at være enige. Det er netop et 
plus, at vi er forskellige; det giver 
gode udviklende samtaler og en 
større forståelse for det, der er ”på 
spil” i andre sammenhænge på 
ABC; når det er børnene, som er 
gjort af forældrenes stof, der skal 
samarbejde o. lign. 
 
De principper, som vi i fælles-
skab formulerer, er et udtryk for 
de værdier og normer, som vi i 
bestyrelsen synes er vigtige. Sam-
tidig er vi involveret i ansættel-
sessamtaler af både pædagoger og 
lærere, og her oplever jeg også at 
være en ligeværdig samarbejds-
partner. 
 
Når man deltager i frivilligt arbej-
de, har man mulighed for at byde 
ind med det, man er god til – og 
der er derfor rig mulighed for 
succesoplevelser. 
Derfor bliver man glad i låget 
af at være med i bestyrelsen på 
ABC. 
 
Rikke 
UIbrandt 
Henrik-
sen 
Formand 
for 
ABCs 
bestyrel-
se. 



Skuffede U 8-
drenge. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Fodbolddrengene på U 8-holdet i 
AUI havde set frem til efterårets 
første rigtige kamp på hjemmeba-
ne mod Vejens SF. Men de måtte 
forgæves spejde efter modstan-
derholdet, som udeblev uden af-
bud.  
Men så snuppede de friske Andst-
drenge lige en gang ekstra træ-
ning, og her var det dejligt at se, 
hvordan sammenspillet bliver 
bedre og bedre i stedet for de for 
årgangen normale soloture. 
 
Heldigvis har de tre andre drenge-
hold fået spillet deres fastsatte 
kampe.  
U 11-drengene spillede 3-3 på 
hjemmebane mod Gredstedbro, U 
10-drengene havde endnu flere 
mål i støvlerne i hjemmekampen 
mod Skodborg, som vandt med 6-
5 efter en forrygende god kamp af 
begge hold.  
Eneste hold, der sejrede, var U 13
-drengene, der var et smut i Skod-
borg og vandt med 6-3 på tre mål 
af Gregers, to af Bertram og et af 
Mikkel.  
 

Én for alle, alle 
for én. 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Den gamle musketered 
fra 1800-tallet mellem 
d´Artagnan, Athos, 
Porthos og Aramis er 
meget passende for U 
14-kampen i liga 3 
mellem Varde og 
Andst/Skodborg, som i 
denne kamp stillede op 
i blå Skodborgtrøjer.  
 
Hjemmeholdet gav 
bolden op, den blev 
hurtigt erobret og en 
dyb stikning gav Sofie 
frit løb mod mål, men 

desværre blev bolden sendt lige 
ved siden af målet. Hjemmehol-
det overtog efterhånden mere og 
mere af spillet, ikke mindst p.g.a. 
af at to af de normale midtbane-
spillere ikke kunne være med. 
Det var dog sjældent, at der var 
den helt store fare foran de "blå"s 
mål, bortset fra hjørnespark. Der 
blev virkelig kæmpet hårdt over 
hele linien, og kampiveren fik 
lige en ekstra tand, da Cilja tog 
chancen fra en spids vinkel med 
over 25 meter til målet og scorede 
kampens eneste mål. I 2.halvleg 
satte hjemmeholdet en stor offer-
nsiv ind, men midtbanen med 
Mia Maja, Rimante, Ida og Anna 
arbejde hårdt og bagude fik Loui-
se, Storm, Thomsen og Kayal 
ryddet fint op. Og hvis Varde 
kom på skudhold var Olive en 
sikker skanse i målet. Falk og de 
andre angribere havde også nogle 
gode tilbud uden scoring. Dermed 

er U 14-pigerne det eneste hold i 
puljen med maximumpoints. 
U 14-holdet var ikke ene om et 
godt resultat i fodboldafdelingen i 
AUI. U 12-pigerne havde hjem-
mekamp mod Egtved, og godt 
styret af et par hjælpsomme for-
ældre spillede holdet en fin kamp, 
hvor det lykkedes gæsterne i 2. 
halvleg at få udlignet AUI-
føringen på 3-1 til slutresultatet 3-
3. Caroline stod for alle tre mål, 
men ros til hele holdet, som for 
øvrigt havde Isabel med for første 
gang. 
U 10-pigerne var et smut i Vam-
drup, hvor en bedrøvelig første 
halvleg sluttede 5-1 til hjemme-
holdet. Det medførte lige en op-
sang i pausen, og det var et helt 
forvandlet AUI-hold i de sidste 
30 minutter, som gav fire mål og 
derfor slutresultatet 5-5. Målsco-
rere var Laura med 2, Signe, Saga 
og Asta med hver et mål.  



Det var også tilfældet i udekam-

pen mod Vamdrup, som satsede 

på et solidt forsvar afbrudt af kon-

trafodbold med to hurtige angribe-

re. Men det havde de grønklædte 

forsvarsspillere styr på, og det 

udmøntede sig i flere gode an-

greb, hvor Malene og Cilja var 

meget, meget tæt på med fire 

glimrende forsøg, som keeperen 

mirakuløst reddede.  

 

0-0 ved halvleg og uforandret 

spil i 2. halvleg, dog uden de 

helt store chancer til nogen af 

holdene.  

 

Og så var uheldet ude, to kontra-

angreb, to mål og 2-0 til Vam-

drup.  
 

Jævnbyrdige 
kampe i U 11-
rækken 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
DBU Jylland region 4 har haft 
en heldig hånd, da de lavede 
efterårets puljer i 5-mands fod-
bold for U 11-drenge, for der er 
stor jævnbyrdighed blandt hol-
dene.  
Således også i hjemmekampen 
mod Ribe, hvor slutresultatet 
blev 4-4.   
Men der var store chancer til 
begge hold, men også to dygtige 
målmænd, så resultatet var me-
get passende med Mikkel og 
Elias som dobbelte målscorere, 
mens Noa også var tæt på et par 
gange.  
AUI-drengene måtte spille uden 
udskiftere en stor del af tiden, 
for Markus måtte udgå med en 
skade.  
U 11-holdet har fire kampe til-
bage i efterårsturneringen og en 
uforståelig planlægning har 
medført, at alle fire kampe spil-
les på udebane. Mikkel og Elias 
scorede hver to mål. 
 

To nederlag til 

U 15-holdet 

 

Af Kurt 

B.Frederiksen. 

 

U 15-holdet fra 

Andst/Skodborg 

har haft et kom-

primeret pro-

gram her i efter-

året med de 

mange konfir-

mationer, og vi 

mangler lige den 

sidste lille med-

gang, for at få 

gang i målsco-

ringen.  

 

 

 

Dermed har AUI/SIF stadigvæk 0  

points efter tre kampe, da kampen 

mod Kolding Boldklub (nedryk- 

kerhold fra liga 1 B) blev tabt 0-4. 

 

Derimod kunne U 13-drengen fin-

de vej til målet i udekampen mod 

Brørup, hvor Gregers, Lukas Mik-

kel, Tobias, Felix og Sebastian på 

et frispark fra 20 meter scorede i 

en kamp, hvor AUI havde fuld 

kontrol på kampen.  

 

 



‘etiske’, ‘grønne’, ‘klimaneutrale’ 
og fair’. Men lad os være ærlige: 
Det er næsten aldrig andet end 
‘greenwashing’. Du kan ikke mas-
seproducere mode eller forbruge 
bæredygtigt, som verden er i dag. 
Dette er en af mange grunde til, at 
vi har brug for et systemskifte.” 
Greta Thunberg 

Greta Thunberg blev verdens-
kendt, da hun i 2018 startede den 
første skolestrejke for klimaet for-
an Riksdagen i Stockholm. Siden 
startede hun bevægelsen Fridays 
for Future, som unge over hele 
verden har sluttet sig til. I 2019 
blev hun nomineret til Nobels 
Fredspris og kåret som årets per-
son af The Times. 
 
Du kan ikke masseproducere mo-
de eller forbruge bæredygtigt, som 
verden er i dag. Dette er en af 
mange grunde til, at vi har brug 
for et systemskifte. 
Greta Thunberg 
 

I interviewet fortæller Thunberg, 
at hun selv ikke har købt et ene-
ste stykke nyt tøj i tre år. Selv-
om tekstilindustrien og store fast 
fashion-spillere som H&M ar-
bejder på højtryk for at knække 
koden til, hvordan man omdan-
ner gamle tekstiler til nye, er der 
stadig lang vej igen til en cirkulær 
modebranche, hvor tøjet indgår i 
et bæredygtigt kredsløb. Ellen 
MacArthur Foundation estimerer, 
at under en procent af materialer 
til beklædning, bliver genbrugt til 
nyt. Især fordi det stadig er for 
svært og ikke mindst dyrt at ad-
skille det billigere men meget mil-
jøbelastende polyester fra bomuld. 

Preloved fashion er godt nyt for 
klimaet 
Vil du passe på klimaet, når du 
køber tøj, er det bedste, du kan 
gøre for kloden, derfor i 2021 en 
gammel løsning i nye klæder: 
Genbrugstøj eller såkaldt preloved 
fashion. Genbrug og gensalg af tøj 
har oplevet et enormt boom de 
seneste år i takt med, at der hele 
tiden kommer nye koncepter og 
onlineløsninger, der stadig gør det 
nemmere at sælge og købe brugt 

Analyse:  
Genbrug haler 
ind på fast fa-
shion. 
 
Fra Verdens Bedste Nyheder 
 

 
 
Gul regnfrakke, slidt hættetrøje 
og fletninger. Sådan kender de 
fleste nok verdens mest indfly-
delsesrige klimaaktivist. Den nu 
18-årige Greta Thunberg vakte 
derfor opsigt, da hun for nyligt 
optrådte som forsidemodel på 
det nye Vogue Scandinavi-
as første magasin iført tøj lavet 
af genbrugsmaterialer. 
 
Ungdomsikonet brugte inter-
viewet inde i bladet til at lange 
ud efter modebranchen, der ofte 
bliver kaldt en af verdens mest 
forurenende industrier. Ser man 
alene på klimabelastningen, ud-
gør vores fortsat stigende for-
brug af tøj  

10 procent af verdens CO2-
udslip – mere end den samlede 
internationale flytrafik og ship-
pingindustri. Hvis udviklingen 
ikke stopper, kan udledningerne 
stige med en tredjedel i 2030.  

Flere brands har derfor haft 
travlt med at lancere kollektio-
ner med økologisk bomuld eller 
delvist genanvendte materialer. 
Men det imponerer ikke Thun-
berg, der efter at magasinet ud-
kom, fortsatte sin kritik på bå-
de tvitter og instagram, hvor 
hun har millioner af følgere: 
 

”Mange får det til at se ud, som 
om modeindustrien tager ansvar 
ved at bruge store beløb på 
kampagner, hvor de fremstiller 
dem selv som ‘bæredygtige’, 

Flere og flere især unge forbruge-
re er trætte af hurtig og billig mo-
de. I stedet køber og sælger de 
brugt tøj på nettet. Det kan få stor 
betydning for modeindustriens 
tunge aftryk på klimaet. 

 

mode for både forbrugere, mode-
virksomheder og tøjforhandlere. 
Trenden er vokset under corona, 
hvor mange fik ryddet op i bunden 
skabet og samtidig har haft færre 
penge til at købe nyt for. Ifølge en 
rapport fra ThredUp, der er ver-
dens største onlineplatform for 
videresalg af tøj, købte 33 millio-
ner forbrugere second hand for 
første gang i 2020. 76 procent af 
dem siger, at de planlægger at kø-
be mere genbrug de kommende år, 
ligesom hver tredje svarer, at de 
går mere op i bæredygtigt tøj end 
før pandemien. Second hand-
markedet står til at fordobles in-
den for de næste fem år. Dykker 
man særligt ned i videresalg af tøj, 
forventes det at vokse 11 gange 
mere end resten af tøj-
detailhandlen inden 2025. 
Det har store potentialer for kli-
maet. Cirkulære forretningsmodel-
ler inklusive videresalg kan ifølge 
en rapport fra McKinsey & Com-
pany og Global Fashion Agen-
da skære 143 millioner tons af in-
dustriens udslip af drivhusgasser i 
2030.  
Skeptikere påpeger dog, at billigt 
tøj ofte har en dårlig kvalitet, der 
hurtigt vaskes ud af form eller bli-
ver nusset. Fast fashion har på den 
måde en indbygget forhindring for 
at kunne indgå i en bæredygtig 
forretningsmodel, hvor tøjet lever 
længe hos flere ejere. Og her er vi 
tilbage ved de strukturelle ændrin-
ger, som Greta Thunberg efterly-
ser.  
Ikke desto mindre spår TredUps 
seneste rapport, at den begynden-
de genbrugsrevolution, som især 
de unge forbrugere er bannerføre-
re for, 
vil bety-
de, at 
second 
hand vil 
være 
dobbelt 
så stort 
som fast 
fashion i 
2030. 
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KVIT ELLER DOBBELT 
 
Dette var en dansk tv-quiz 1957-59 med den po-
pulære tv-mand Svend Pedersen som vært. 
Ikke-fagfolk fik ekspertspørgsmål inden for de-
res fritidsinteresse, fx atomkraft, og kunne vinde 
efter datidens forhold store pengepræmier. 
De fik et spørgsmål i hver runde, som de kunne 
vinde eller tabe på. 
Idéen var lånt fra et amerikansk tv-program, 
hvor der var 64.000 $ på spil. 
Peter Freuchen vandt denne toppræmie på sin 
viden om verdenshavene. 

Bevingede 
 ORD 

 
 

ABRAKADABRA. 
 

Abrakadabra 
og Vasco da Gama 

solgte en zebra 
og købte en lama, 
glemte den prima 

lama i Lima 
og købte en puma 

i Alabama. 
 

Halfdan Rasmussen. 

Essensen af viden er at besidde den, at an-
vende den. 

Confusius. 
 

At være bevidst om, at man er uvidende om 
kendsgerningerne, er et stort skridt mod at 
få viden. 

Benjamin Disraeli. 
 

Der er to slags viden: vi kender en ting selv, 
eller vi ved, hvor vi kan få information om 
den. 

Samuel Johnson. 
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30/8 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 
31/8 - 2021 kl. 09.00 
Menighedsrådets udflugt 
 
1/9 - 2021 kl. 14.00 og 
2/9 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
5/9 - 2021 kl. 10.00 
Konfirmation i Andst Kir-
ke 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Torsdag, 2/9 kl. 13.30 
 
Udflugt til PRIKKEN i 
Vorbasse. 


