Af Rikke Ulbrandt Henriksen.

Vidste du?
Andst Avisen udkommer
hver uge i 140 fysiske eksemplarer.

Samtidig er der mange, som også
modtager den på mail - og læser
den online via andst.info.
Hvis du ønsker at modtage avisen
på mail hver mandag, så gå ind
på andst.info, se forsiden, i nederste højre hjørne står der: TILMELDING tIL NYHEDSBREV.
Skriv din mailadresse i feltet og
tryk på TILMELD.

sammen.
Har du indlæg til Avisen - så tøv
ikke med at sende det
til avisen@andstavisen.dk. Deadline er tirsdag aften kl. 19.00.

Repræsentantskabsmøde

28. februar havde AndstAvisen
sit repræsentantskabsmøde.
Her kommer Rikke Ulbrandts
beretning:
Det føles ikke som længe siden, at
vi var samlet sidst. Selvom tiden
flyver afsted i en hektisk hverdag
– så skyldes det også, at sidst vi
Den fysiske avis finder du i kasvar samlet var i slutningen af maj
ser på centrale steder i sognet;
sidste år.
•
Smedevej i Gamst
•
Ved den tidligere Høkerbu- Trods Corona, nedlukninger og
begrænsninger i hverdagen er
tik i St. Andst
•
Ved Børnecenteret: Mellem Andst Avisen troligt kommet i
Hallens parkeringsplads og kasserne hver søndag.
De frivillige omdelere, som ud
den grønne høj
over avisudvalget også er Ole
•
Ved indgangen på Solhøj
•
På Otteshavevej i T-krydset Müller og Carl Henning Thrysøe,
tager på skift en tørn og sørger
ved Horskærvej
•
På Rolykkevej ved grusve- for, at avisen i Andst kommer ud
til de 7 kasser fordelt over Andst
jen som fører om til GejSogn, således at andstborgere
singvej
hver uge kan følge med i helt lo•
Gejsingvej 33 i Gejsing
kalt stof. Tak for det – det gør en
stor forskel i hverdagen.
Frivillige kræfter sørger for, at
der hver uge er en lokal avis om
Viggo sidder uge efter uge ved
stort og småt i Andst. Viggo Kas- tasterne. På magisk vis fremkompersen sørger for opsætning og
mer der en hel avis hver gang. Til
spæder til med ekstra indhold, når tider har det knebet med lokalt
der mangler lidt til at få puslespil- stof, men Viggo ved, hvor han
let til at gå op. Frivillige omdele- skal lede, og bringer jævnligt pore sørger for at gamle aviser fjer- sitive nyheder fra kloden, vi bor
nes og et givent antal nye aviser
på. Som noget nyt i avisen kan
kommer i kasserne hver søndag.
man også læse om interessante
Faste lokale annoncører sørger
arrangementer m.m., som sker i
for, at det økonomisk kan hænge nabosognene.

Kommende arrangementer:
Gymnastikopvisning

s. 3

Hjertegruppen G-fors.

s. 5

Spejderne-G-forsaml.

s. 7

AUI-G-forsamling

s. 9

Efterskolen-G-forsaml. s. 11
Vandværket-G-forsaml. s. 13

Borgerforeningen-G-for. s. 15
Walking for Water s.16-17-18

Beretninger m.m.:
Købmandsgruppenyt

s. 2

Beretning fra ABC

s. 4

Indsamling 13. marts

s. 4

Fastelavn, er mit navn

s. 6

Liv på Solhøj

s. 8

Andst Menighedsråd og
”Vild i Vejen” går i gang s. 10
U 8-drenge/U 10-piger

s. 12

U 12-piger

s. 14

Atomkraft-Vindkraft

s. 14

AndstAvisen ønsker
dig god læsning.
HUSK!
Du kan få avisen på
mail og læse den på
andst.info.

dagplejen i Andst og også med
Østerbyskolen. Visionen er, at børn
fra Andst skal opleve så stor sammenhæng og genkendelighed som
muligt, når der skal skiftes arena i
børnenes hverdag. Nye traditioner
Af Rikke Ulbrandt Henriksen.
har set dagens lys på ABC, og andre består stadig. Nogle traditioner
I 2014 slog ABC dørene op. En ny er for alle børn på ABC, andre er
institution var skabt, og de heldige kun for børnehave- eller skoledelen
borgere i Andst og omegn kunne se – men fælles for det hele er fællesfrem til større sammenhæng i bør- skabet.
nenes liv.
Fortsat udvikling
Allerede i en alder af 2,9 år starter Udviklingen stopper ikke. BørneAndst-børn på ABC, og efter endt haven er så at sige ved at drukne i
6. klasse går turen videre til Øster- sin egen succes. Andst er vokset i
byskolen i Vejen.
boliger og indbyggere, og det mær-

Valg til bestyrelsen
ved Andst Børne- og
Skolecenter (ABC).

I mere end 10 år har jeg været en
del af udviklingen omkring børnelivet i Andst. Til sommer slutter
det. Heldigvis har jeg vidst længe,
at det er den vej, det går – for det er
ikke let at give slip på mit hjertebarn. Jeg brænder virkelig for udviklingsarbejdet og føler, jeg i samarbejde med resten af bestyrelsen
har gjort en forskel for børn og forældre i Andst.
Altid har jeg mødt opbakning og
nysgerrige spørgsmål til det, vi lige
har haft gang i. Og det er ikke småting, der er sket hen over de sidste
10 års tid. Da jeg startede som formand, var det for en selvejende institution – for da var det børnehaven, da den lå på Solhøj.
Jungletrommerne lød i lokalsamfundet om et muligt børnecenter.
En unik mulighed for et lille samfund som vores. Fra 2010 til 2014
var jeg i tæt samarbejde med ledelse, arkitekter og kommune omkring
udviklingen af centerets fysiske
rammer, og det var med stor
stolthed og glæde, at jeg så til fra
sidelinjen, da dørene slog op i april
2014.

kes i børnehaven. Samtidig er vi
udfordret mht. pasning af børnene i
dagplejealderen. Som det var fremme på Facebook før jul, sendes
Andst-børn udenbys for at blive
passet. Folk i og omkring ABC arbejder på at få politikkerne til at se
fordelen i at placere en vuggestue
på børnecentret, som i et samarbejde med dagplejen skal sikre det
fortsatte trygge børneliv i Andst.

Unik mulighed

I år er der en unik mulighed for at
blive medlem af bestyrelsen – idet
der er bestyrelsesmedlemmer, der
af naturlige årsager træder ud. Den
28/3 kan du komme i dialog med
valgbestyrelsen, et par medlemmer
af bestyrelsen, når der i tidsrummet
mellem kl. 14.30-16.00 afholdes
valgmøde på ABC. Kig forbi, hvis
du er nysgerrig på, hvad det vil sige
at arbejde i en bestyrelse, for det er
meget mere end beskrevet her, eller
hvis du har lyst til at stille op.
Historisk set har vi aldrig i børnecenterets tid været udfordrede på at
finde medlemmer til bestyrelsen.
Vi har en god bestyrelsen og nogle
gode og spændende møder. Der
bliver grinet og lyttet, snakket og
Fællesskabet
Jeg var med til at ansætte fællesle- hygget og diskuteret og besluttet.
Altid i en god tone og med respekt
delsen i sin tid – og netop ordet
fælles har været omdrejningspunk- og anerkendelse for hinanden.
tet i alle årene. Det er vores fælles Da vi gerne i bestyrelsen vil sikre
børnecenter: børn, forældre, perso- en bredde – og have børn fra alle
nale, ledelse. Ingen er mere eller
centerets aldersgrupper repræsentemindre værd end andre. Uden hin- ret – er det især forældre med børn
anden har vi ingenting.
i børnehaven, som vi henstiller til,
Fra 2014 og frem har jeg sammen men alle med barn/børn på ABC er
med bestyrelsen været med til at
naturligvis velkomne.
definere værdierne for børnecenteret. Vi har styrket samarbejdet med Rikke Ulbrandt Henriksen.

Tror du på et liv for
dem, der ikke lever
i en verden som vores?
Af Viggo Kaspersen.

Så kan du gøre en
indsats ved at tage
godt imod indsamlerne fra Folkekirkens Nødhjælp …
SØNDAG, d. 13/3
Du skal have mobilen klar, da indsamlingen i år er på …
MOBILE PAY.
En del af de indsamlede penge går
til hjælp i Ukraine,
hvor vi alle ser,
hvor stor nøden er.
Vi har set, hvor
godt det virker!

100 år med håb
og handling!
Gør din indsats
Søndag, d. 13/3.

Fastelavn 2022
Af Helene Kjær Klyhn.
Søndag d. 27. februar havde Borgerforeningen inviteret til Fastelavn i Andst Hallen.
Ca. 275 børn og voksne mødte op
til en dejlig dag, hvor vi slog katten
af tønden og fik snakket
og hygget os rigtig meget – dejligt, at vi igen
kunne være samlet!
BageLaden by Mette
havde bagt mere end 250
fastelavnsboller, som
blev solgt med stor succes.
Tusind tak til Mette for
den store indsats!
Der blev selvfølgelig
også udnævnt kattekonger og kattedronninger i
hver række samt præmier for bedste udklædning.
Tak for en dejlig dag
med stor opbakning!

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.

Viggo er opsøgende og styrer avisens indhold på bedste vis. Han
sørger for, at alt som bliver sendt
til avisen, kommer med.
Tak Viggo – for din ihærdige indsats uge efter uge.
I denne uge venter en særlig avis
på to områder. Den er indholdsmæssigt mere fyldig end normalt
og samtidig i et oplag på 700 aviser.
Den bliver husstandsomdelt i kommende weekend.

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

Det er et nyt tiltag, som er blevet
prøvet af i dette år. I samarbejde
med børnecenterets 5. klasse bliver
avisen omdelt til alle husstande i
Andst Sogn. 5. klasse bruger et par
timer i løbet af søndagen – enten på
gåben eller i bil med mor eller far
og tjener samtidig en skilling til
klassekassen og den kommende
lejrskole i 6. klasse.
Avisen blev husstandsomdelt den
15. august sidste år – og altså igen
på søndag den 6. marts.

Avisens fornuftige økonomi gør
det muligt at bruge midler på
sådanne tiltag. Samtidig har vi i
det forgangne år valgt at støtte
Købmandsprojektet med tilsagn
om køb af 4 anparter. Det er i
alle borgeres interesse at få en
købmand til byen, og Avisen
har tidligere støttet lokale projekter. – Denne gang besluttede
vi at give tilsagn om støtte på
10.000 kroner

Så kom der endelig
igen gang i aktiviteterne på Solhøj.
Af Else Dalsgaard Petersen.
Vi startede ud med gymnastik i
mandags, og det var dejligt at se
så mange glade fremmødte pensionister.
Endelig kunne vi mødes efter ca.
3 måneders nedlukning.
Der var høj stemning og snakken
gik lystig.
Efter 1 times “hård” træning sluttede vi som sædvanlig af med kaffe
og boller.

Vores samarbejde med SUS Design, som trykker avisen, kører
upåklageligt. Indtil nu er avisen
blevet leveret hos Bente om fredagen, som har talt den op og fordelt
den i omdelingskassen – klar til
omdeling om søndagen, men fra
1/3 bliver den leveret til Rikke.
Omdeleren skal derfor afhente avisen på Gejsingvej 7 i fremtiden.
Bente fortsætter med regnskabet.
Dette medfører fortsat stabilitet og

styr på økonomien. Tak, Bente for
din indsats – det er positivt for avisen, at du påtager dig denne opgave.
Tage har ytret et lille ønske om evt.
at blive skiftet ud, men i skrivende
stund har jeg en positiv forventning
om, at han bliver i udvalget? Du er
en god person at have med til møderne, byder ind med gode ideer –
og vi kan slet ikke undvære hinanden. Tak Tage – for det du gør, og

fordi du er med!
Jeg oplever en stor stabilitet omkring avisen. Jeg glæder mig
over, at jeg på repræsentantskabsmødet kan stå med ro i
sindet og vide, at avisen er i
trygge hænder. Annoncører, redaktør, omdelere og udvalg - vi
er stabile og vil gerne arbejde
for og støtte Andst Avisen. Dette er grundlæggende for avisens
eksistens.

Andst Menighedsråd og “Vild i Vejen” laver “Oase til
sommerfugle”.
Til gavn for både børn, voksne
og biodiversitet.
Af Tina Fahrendorff.
“Vild i Vejen” er en borgergruppe af frivillige ildsjæle, som arbejder med ideer og aktiviteter,
der skal give en rigere natur og
viden om biodiversitet i kommunen.
Gruppen medvirker til at skabe
et godt samarbejde mellem
kommunen, skoler, foreninger,
lokalråd, kirker, landbrug, grønne organisationer o.a.
Det har betydet, at projekter er
sat i gang til gavn for biodiversiteten, og flere er på vej.

ter. Nogle ville måske kalde det
“ukrudt”, men for sommerfuglene er det mad.
Men det kan gøres bedre endnu. Derfor vil der blive sået flere
vilde blomster og plantet vilde
stauder. Græsset får lov at gro
langt, da mange sommerfugle
skal bruge græs for at yngle.
Der bliver plantet Tørst, en
busk, som Citronsommerfuglens larver har brug for
(doneres af Frøs Sparekasse).
Alle er velkomne til at komme
og nyde havens blomster og de
sommerfugle, som forhåbentligt
vil besøge den vilde have. Der
bliver klippet en sti i græsset,
som man kan følge hen til bænken, der vil komme til at stå under træernes skygge.

Sommerfuglen Bredpande på Kællingetand

I løbet af foråret bliver der en
arbejdsdag/indvielse af
“Sommerfugle Oasen”, som alle
er velkommen til at deltage i.

“Vild i Vejen” har bl.a. som mål
at hjælpe alle interesserede
med at etablere “SommerfugleOaser” rundt i kommunen.

Der vil blive mulighed for at
hjælpe med at så og plante.
Menighedsrådet er vært med
en kop kaffe eller sodavand.
Kirkerne arbejder også med den Datoen bliver snarest meldt ud.
grønne omstilling og biodiversitet på kirkernes egne områder,
bl.a. ved at lave grønne steder
med plads til at ro og refleksion.

Det er samtidigt små oaser for
naturen, hvor der bliver plads til
vilde blomster, sommerfugle og
andre smådyr.

Nældens Takvinge på
Sommerfuglebusk

Derfor samarbejder Andst Menighedsrådet med “Vild i Vejen”,
om at etablere en Sommerfugle
- Oase på grunden Vestergyden
14, lige ved kirkens parkeringsplads.

Her er der en dejlig gammel have med træer, buske og lidt
blomster. Haven kan blive et
dejligt sted for både sommerfugle og andre dyr med få tiltag.
Sidste sommer myldrede det
frem med mange forskellige ur-

Jordbi på Høgeurt.
”Vild i Vejen” (Tina Fahrendorff)
og Andst Menighedsråd

Engrandøje på Merian

Af Kurt B. Frederiksen.
U 8-drengene i AUI var et
smut i Sønderris-hallen ved
Esbjerg til sæsonens sidste
indefodboldstævne, men det
var nu lidt af en blandet fornøjelse.
Afbud fra to hold, som alligevel mødte op, gav kludder i
kampprogrammet, og et tidtagerbord uden mikrofon gjorde
ikke sagen meget bedre.
Men fodbold blev der spillet,
og Andst-drengene, som
har været flittige til træning,
startede med buller og brag,
men glemte sammenspillet, så
kampene mod Fanø og Hjerting gav to knebne nederlag.

Men så fik holdet gang i sammenspillet, og de to sidste kampe mod
Askov og Vejen gav begge sejre,
og når enden er god, er alting godt,
Af Kurt B. Frederiksen.
så alt i alt en godkendt indsats.
Det samme kan man just ikke sige
om kamplederen, der godt nok
mødte op i sort, men uden fløjte og
en særdeles underlig fortolkning af
indefodboldreglerne.

U 10-pigerne i AUI kunne heller
ikke stille nok spillere til det sidste
JBU-stævne i indefodbold, så de
fik overrakt deres medaljer ved fredagens træning.

Pudsigt nok var det efter en særdeles god gang træning, hvor vi
med hjælp fra 4-5. klasses piger
var 8 spillere til træning.
Det har vi bestemt ikke prøvet
ret tit her i vintersæsonen, men
ros og tak til de spillere fra 3.
klasse, der troligt er mødt op
fredag efter fredag, hvor også de
ældre årgange har snuppet en
ekstra gang træning.

Nu bliver det spændende,
om vi bliver nok til et 5mands hold udendørs,
men det må tilmeldingerne afgøre efter den 10.
marts.

Af Kurt B. Frederiksen.

indefodboldtræning byder jo på 60
minutters uafbrudt fodbold med
korte vandpauser.

Fodboldpigerne på U 12-holdet i
AUI var igen ramt af afbud på en
fastelavnsweekend, hvor der også Vi havde til det sidste stævne valgt
skulle plejes skader, fejres fødsels- at spille i Region 4 for ikke at mødage m.v.
de de samme klubber igen og igen.
Men det lykkedes da at blive 5 spillere, og det er nu også meget godt,
når spilletiden er 9 minutter pr
kamp.
Og det kan de friske U 12-piger
sagtens holde til, for onsdagenes

Svagheden ved Region 4 er, at deres puljer ikke er niveaudelte i pigerækkerne, og så kommer vi til at
møde hold som Varde 1 og Ribe 1,
og de er altså gode.
Det gav nogle knebne nederlag,

men vi fik vist, at vi godt kunne
være med, og navnlig kampen
mod et stærkt hold fra Hjerting
var særdeles opløftende.
Vanessa blev topscorer med
nogle fremragende mål, skarpt
forfulgt af Sally, men også ros
til India og Mille i marken,
mens Natascha igen var god
som bagerste forsvarsspiller.

Nu skal vi snart i gang med den
udendørs fodbold, og det er der
mange, der glæder sig til.

A-kraft lyder umiddelbart som en perfekt idé i disse klimatider, for medmindre der sker en ulykke, kan
atomkraftværker producere enorme mængder af klimaneutral elektricitet uden at forurene luften med
svovl, tungmetaller og andre giftstoffer.
Og det skulle egentlig have været ikke bare miljøvenligt, men også utroligt billigt at bruge a-kraft. Faktisk så billigt, at det slet ikke ville give mening overhovedet at sætte strømmålere op for at måle folks forbrug, mente den daværende formand for Atomenergikommissionen helt tilbage i 1954, hvor atomkraft
var en ny og lovende energikilde.
Men energien fra atomerne blev ikke så billig, som folk drømte om dengang. Faktisk blev den meget dyr,
og i modsætning til priserne på vindkraft og solkraft, som bliver billigere år for år, er prisen på strøm fra
a-kraft næsten kun steget.
I 2010 kostede en megawatt-time fra et a-kraftværk i gennemsnit 96 dollars, men i dag er prisen steget til
167 dollars. Til sammenligning er prisen på en megawatt-time fra solenergi faldet fra 248 dollars til kun
36 dollars i samme periode. Det viser seneste rapport om priserne på forskellige energikilder, som det
store finansielle rådgivningsfirma Lazard udgiver hvert år.
Fra Verdens Bedste Nyheder.

En avis er, iflg. ordnet.dk: ”tryksag
i større format, som udkommer regelmæssigt, henvender sig til et
bredt publikum og bringer nyheder,
baggrundsstof, debatindlæg, annoncer m.m., som regel i form af et
dagblad”.

Der er intet lokalstof, som er uinteressant.
En avis skal netop være bred, og
måske er ikke alle interesserede i at
læse om det hele, men intentionen
er, at der er noget i avisen, som
fanger læserens interesse.

Andst Avisen er ikke et dagblad,
men et ugeblad – i sin bedste form.
Måske vil husstandsomdelingen
gøre, at flere får kendskab til avisen og lyst til at bidrage? Avisen
er, jf. ovenstående citat, bedst, når
der er bidrag fra flere og indhold
fra bredden.

Så derfor til sidst en tak til dig kære læser!
Tak for din interesse, når du læser
med; en avis med læsere er en gensidig fornøjelse.
Rikke Ulbrandt Henriksen

Bevingede
ORD
Münchhausenhistorie.
Stammer fra den tyske baron K. F. H.
von Münchhausens ”Wunderbare
Reisen” fra 1786, som senere blev udvidet.
Nogle af historierne er trykt enkeltvis.
Samlingen udkom anonymt på tysk, men
allerede på engelsk i 1785 med forfatterens navn i titlen.
Det var jæger– og andre oplevelser, hvis
pointe var, at de var voldsomt overdrevne, fantasifulde langt ind i det usandsynlige, men gemytlige.
Den normalt korteste oversættelse af
Münchhausenhistorie vil være
”løgnehistorie”.

Aldrig lyves der så meget som før
et parti whist, under en krig og
efter en jagt.

Otto von Bismarck.

Det er vist, hvad vi alle dagligt oplever,
når vi lytter til TV-udsendelserne om krigen i Ukraine.
Russerne bliver fodret med løgne om forholdene i Ukraine.

Lene har en hat af strå
med en lille rose på.
Rosen den er rosenrød.
Du kan tro den hat er sød.
Før hun ønsker mor godnat
vander hun sin rosenhat,
for hun ville blive flov
hvis den visned mens hun sov.

Halfdan Rasmussen.

Lene har en hat af strå.

Det sker i Gamst i marts:
BANKOSPIL: 9. marts kl. 19.30
23. marts kl. 19.30
GENERALFORSAMLING:
31. marts kl. 19.30

7/3 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
9/3 - 2022 kl. 18.30
Håndboldtræning, damer
9/3 - 2022 kl. 20.15
Håndboldtræning Herrer
10/3 - 2022 kl. 14.00
Foredrag på Solhøj:
Clemecy Uganda, Sammen rykker vi Afrika
11/3 - 2022 kl. 18.30
Gymnastikopvisning i hallen.
13/3 - 2022 kl. 09.00
Gudstjeneste 2. søndag i fasten
13/3 - 2022 kl. 14.30
Håndboldkamp serie 3
herrer mod Bryndum
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