
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Robert Baden-
Powell - startede 

spejderbevægelsen i 
1907. 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

22. februar fejres hans fød-

selsdag blandt spejdere 
over hele verden. 
 
På facebook gav det anledning til 
en tanke fra en spejder: 

 

BP dannede spejderbevægelsen 

med målet om, at når mennesker 
kender hinanden over landeskel, 

så vil de ikke bekrige hinanden.  
 

Det er lykkedes et lang stykke 

hen ad vejen, med f.eks. samar-
bejdet mellem de Tunesiske spej-

dere og KFUM-Spejderne i Dan-

mark, hvor mellemfolkelig for-
ståelse nedbryder fordomme.  

 

Havde spejderbevægelsen stået 

stærkere i Ukraine og Rusland, 
ville Putin måske ikke have givet 

ordre til at sende militær ind …
og så lige i dag… d. 22/2. 

Rudyard Kipling har skrevet en 
bog om KIM, som var dreng i 

Indien og blev involveret som 
spejder i det engelske efterret-

ningsvæsen: 

Engang mødte Kim i et tog en 
indfødt, som havde mange sår i 

ansigtet og på armene. Han for-
klarede, at han var faldet af vog-

nen, da han kørte til stationen. 

Men Kim lagde mærke til, at så-
rene havde skarpe kanter, altså 

var det sår efter en kniv. 
Da manden var i gang med at 

forbinde sig, så Kim, at han bar 
en amulet magen til hans egen. 

Kim sagde straks nogle af ken-

dingsordene, og manden svarede 
med tilsvarende. Han var blevet 

genkendt og overfaldet, og han 
havde en vigtig besked, der skulle 

afleveres. 

Kim gik i gang med at forklæde 
ham som en af de hellige tiggere, 

og da de kom til stationen, så de 
den officer, der skulle have be-

skeden. Tiggeren skubbede til 

ham og fik afleveret kendeord. 
Han blev arresteret, og på statio-

nen kunne han aflevere sin be-
sked. GODT ARBEJDE. 

Kære mennesker i 
og omkring Andst. 
 
Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 
 

(AUI, Spejdere, ABC, 
SAE, Byfesten, Lokalrå-
det, Borgerforeningen, 
Hjertegruppen, Forsam-
lingshuset, Menighedsrå-
det, Vild med vilje, Sol-
høj, ABA, Efterskole, 
Andet?) 
 

Andst Avisen hus-
standsomdeler avisen 
den 6/3-2022. 
 

Måske er der noget, som 
du tænker vil være godt at 
få med i avisen i netop den 
uge? 
 
Tøv ikke med at sende til 
Andst Avisen (Viggo) -
 deadline er den 1/3 kl. 
19.00. 
 

Skriv i mailen, at du øn-
sker at få det med i den 
husstandsomdelte avis. 
 

Del gerne budskabet! 

 



   



   
 

 Andst Spejderne inviterer til 
 

Generalforsamling 
 

Mandag, d. 21/3 kl. 17:00-18:30 
 

Vi holder generalforsamling, mens børnene 
har aktiviteter og slutter af med at spise pizza sammen. 

 

Arrangementet er gratis! 
 

Tilmelding senest d. 18/3 til Bente på SMS 40 45 50 91 med navn 
samt antal voksne og børn, så der er mad til alle. 

 

Vi håber at se alle spejdere, forældre og søskende. 
 
 

 

Dagsorden til generalforsamling   
 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Formandsberetning  

3. Gruppelederberetning  

4. Regnskab  

5. Indkomne forslag  

6. Valg til gruppebestyrelse.  

7. Valg af revisorer og suppleant 

8. Evt.  
 
   

Indkomne forslag skal være Gruppe-
bestyrelsesformanden i hænde senest 
d. 14/3.  Natascha Uth,  
natascha.uth@gmail.com 

Hvis du har 
brug for det, 
kan du få 
hjælp til at 
lave din an-
nonce. 

Kom 
frit 

frem! 

mailto:natascha.uth@gmail.com


  

 

 

ANDST AVISENS 
Repræsentantskabsmøde 
på Solhøj 
mandag, 28/2 kl. 19. 



  

 

 

 
 

 

 

  

 
 

Murphys lov. 
”If anything can go wrong, 

it will.” 
”Hvis noget kan gå galt,  

så går det galt! 
 

Udtrykket er kendt i dansk fra 
slutningen af 1980’erne fra den 
engelske Murphys lov. 
Loven blev til i 1949 på den 
amerikanske Edwardsbase. 
Den originale lov lyder sådan: 
”Hvis der er to eller flere måder 
at gøre en ting på, og en af disse 
måder kan resultere i en katastro-
fe, så skal en eller anden nok gø-
re det.” 
Under forsøg på en raketbase, 
hvor man undersøgte den men-
neskelige modstandskraft over 
for hastighedsnedsættelse, lyk-
kedes det en tekniker at anbrin-
ge alle 16 sensorer omvendt. 
 

Murphy, som var tekniker på 
projektet, sagde om teknikeren: 
Hvis der findes en måde at gøre 
det forkert på, skal han nok finde 
den. 
Det blev siden til ovennævnte 
Murphys lov. 

 

Bevingede 
 ORD 

 
 
 

 

DE FIRE VINDE. 
 

De fire vinde i nattens skove 

lod alle blomster og træer sove. 

 

De tre var trætte og sov som stene. 

Den fjerde vågede helt alene. 

 

Han skar en fløjte til sin veninde. 

I fløjten blæser de fire vinde. H
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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. 

 

 
 
 
 
 

 

 
2/3 - 2022 kl. 18.30 
Håndboldtræning,  damer  
 

2/3 - 2022 kl. 20.15 
Håndboldkamp serie 3 
Herrer mod Vorbasse  
 

3/3 - 2022 kl. 19.00 
Den nye højskolesangbog 
med Jørgen Carlsen 
 
6/3 - 2022 kl. 09.00 
Gudstjeneste -  
1. søndag i fasten 
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