
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

”Walking for Water” 
onsdag, d. 6. april 

kl. 16 - 18. 

 
Husk at sende 

din kontrakt 

til: kirkeni-

andst@gmail.com 

 

(Se kontrakten i 

AndstAvisen uge 10 side 18). 

 

 

Info til Den Store Bage-
dyst d. 7. april på Solhøj 
 

Vi vil meget gerne ha’ en tilbage-
melding vedr. hvor mange, der 
havde tænkt sig at medbringe en 
kage. -  
Husk der er store præ-
mier på højkant. 
NB: bare gi’ besked til 
bestyrelsen. 

 

Læs i avisen om … 
 

NYT FRA SOLHØJ 

Loppemarked - Y’s men 

Fodbold 
Affaldsindsamling 

Generalforsamling i 

Borgerforeningen og i 

Gamst Forsamlingshus 
 

God læsning. 

”Vild med Vilje” og  
sommerfugle-have ved Andst Kirke 

 Åbner lørdag 2. april kl. 14 
 

Vestergyden 14  (lige ved kirkens P-plads) –  
og alle er velkomne 

 

Du vil få mulighed for: 
-bare at se på og nyde etableringen af Vild med Vilje/
sommerfuglehaven 
-at deltage i at så og plante vilde planter 
-at få inspiration til hvordan man gør derhjemme 
-at få en tørst-busk (værtsplante for citronsommerfugl) 
med hjem - først til mølle! 
-at få frø der er velegnet til Vild med Vilje med hjem – 
først til mølle! 

 

Vi regner med at være færdige ved 15.30-tiden 
 

Andst Menighedsråd og Vild i Vejen  



   

 

 

Af Else Dalsgaard Petersen. 

Torsdag, d. 17. marts var 
der traditionen tro Gule 
Ærter med diverse tilbehør 
på menuen. 
 
Bordene var festligt dækket i på-
skefarver, og folk hyggede sig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Til kaffen fik vi dejlig marengslag-
kage, som Jytte havde fremtryllet.  
 
 
Ind imellem sang vi med hjælp fra 
Viggo ved klaveret. 
 

Det var en rigtig hyggelig ef-
termiddag. 



  

 

 

 

Regnskovens folk vinder vigtig sejr over jagten på guld og olie. 
 
Fra Verdens Bedste Nyheder. 
I Ecuador skal olieboringer og minedrift i naturområder nu stoppes, medmindre landets oprindelige folk 
bliver ordentligt informeret og godkender projekterne.  
Ecuadors forfatningsdomstol har dømt, at staten ikke kan sælge rettighederne til at grave efter guld, bore 
efter olie eller på anden måde udnytte landets ressourcer, uden at de oprindelige folk, der ofte bor i de efter-
tragtede områder, er blevet spurgt først. Og hvis de siger nej, skal det respekteres. 
”Det er en historisk og ekstremt vigtig afgørelse,” siger Alejandro Parellada, der er seniorrådgiver for land-
rettigheder og selvstyre hos organisationen IWGIA, der arbejder for oprindelige folks rettigheder. 
 

Stammefolk sejrer i retslokalet 
Afgørelsen kom som en konsekvens af to tidligere afgørelser. Den første var i 2018, hvor A’i Cofán-folket 
sagsøgte Ecuadors regering for at have givet tilladelse til minedrift i deres område uden at konsultere de 

lokale beboere først. Det blev en sejr i retslokalet: 52 tilladelser til minedrift blev annulleret. 
I 2019 lagde et andet folk, Waoranierne i det sydlige Ecuador, en lignende sag an: Denne gang handlede det 
om at beskytte deres land mod olieudvinding. Også denne retssag vandt de oprindelige folk. 
Ecuadors forfatningsdomstol tog derefter sagerne op som en principiel sag. For nylig afgjorde domstolen 
så, at grundlæggende rettigheder var blevet overtrådt ved at udstede tilladelser til råstofudvinding uden or-
dentlig inddragelse af de lokale beboere.                        (Fortsætter næste side). 



 
 

 
 
 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
U 15-holdet i Andst/Skodborg tog 
hul på træningsturneringen med en 
udekamp i Egtved, hvor den krafti-

ge kolde vind satte sit store præg 
på kampen.  

Det havde hjemmeholdet fordel af i 
de første 35 minutter, hvor deres 
rapfodede angribere havde held til 

at score fire gange, uden at de 
"grønne" kunne svare igen, selv om 
det var lige ved og næsten på flere 

gode angreb, hvor især Falk viste 
stor angrebsivrighed.  

Her lykkedes det at komme fint ud 
over fløjene.  

Fortjent halvlegsføring til Egtved/

Ammitsbøl, men dog et par mål for 
stor. 
 

Efter pausen overtog AUI/SIF helt 
spillet, både på grund af blæsten, 
men også i kraft af et par omroke- 

 

 

 

 

ringer, hvor Storm blev midtstop-

per, mens Lund blev midtbane-
spiller.  

Louise og Sofie T var igen solide 
på backpladserne, mens Mia Ma-

ja og Kayal tog sig af den defen-
sive midtbane. Selv om spillet i 
marken fungerede fint, kneb det 

med at få afsluttet.  

De bedste forsøg faldt faktisk 
efter hjørnespark, hvor det ofte 
brændte på foran hjemmeholdets 

mål.  

Lærke blev stoppet i et gennem-
brud, hvorpå keeperen helkiksede 
tilbagelægningen, så stillingen 

blev 4-1. 
 

Et godt langskud fra Line, tilbud 

til både Malou og Sofie V, men 
uforandret stilling, indtil en af de 
meget hurtige angribere smuttede 

forbi forsvaret og scorede til 5-1. 
 

Dermed kommer afgørelsen til 
at gælde for ikke bare A’i 
Cofán-folket og Waoranierne, 
men for alle de 14 grupper af 
oprindelige folk, der bor i 
Ecuador. 

Ifølge Alejandro Parellada be-
tyder afgørelsen også, at alle 
eksisterende olieboringer og 
miner i landet i princippet nu 
skal søge tilladelse på ny. 

Han tilføjer, at situationen i 
Ecuador ikke er enestående, 
og at der i de seneste år er af-
sagt adskillige domme fra de 
nationale domstole i Latin-
amerika til fordel for oprinde-
lige folk mod især mineselska-
ber, olieselskaber og vand-
kraftværker. Blandt andet i 
Colombia og Peru. 



 



 

Fik du læst 
om … 
 

VILD 
MED 

VILJE 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NEW LOOK 
(nyt udseende) 

 
Blev i løbet af 1947 i USA bestemmende for 
den franske damemode, som skyldtes Chri-
stian Dior, og som først slog igennem i 
Amerika. 
Den genindførte længere nederdele og bl.a. 
et mere feminint udseende præget af 1880’-
erne. 
Moden holdt sig meget kort, men udtrykket 
holdt sig, nu anvendt på andre objekter. 

 

Bevingede  ORD 

 
 
 

POSEMANDENS BIL 

 

Petersen og Poulsen 

og Pallesen og Piil 

tog ud en dejlig sommernat 

i Posemandens bil. 

 

Bilen havde ingen hjul 

og heller ingen rat, 

men det var osse lige fedt 

for det var nemlig nat. 

 

Skoven var en sølle skov, 

for der var ingen trær, 

men det var lige fedt med det 

for det var dejligt vejr. 

 

Og Petersen og Poulsen 

og Pallesen og Piil 

har aldrig haft en bedre tur 

i Posemandens bil! 
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Mode er et charmerende tyranni af kort varighed. 
Marcel Achard. 

 

Mode kalder man civilisternes uniformstvang. 
Claus Biederstaedt. 



 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 
 
 
 

 

28/3 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 
 

30/3 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

31/3 - 2022 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

31/3 - 2022 kl. 14.00 
Jagthornblæsere på Sol-
høj krydret med små 
anekdoter 
 

3/4 - 2022 kl. 19.00 
Gudstjeneste - Mariæbe-
budelse 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

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

 

 

Træningstider  
i foråret 2022: 

 
 

Tirsdag og torsdag kl. 17-18.15:   drenge fra 4.-7. kl. 

Tirsdag og torsdag kl. 17-18:     drenge fra 1.-2. kl. 

Fredag kl. 16-17:             drenge og piger  

                         fra 0.-1. kl. 

Tirsdag kl. 16-17.15 og  

torsdag kl. 16.30-17.45:         piger fra 7.-8. klasse 

Onsdag kl. 15-16              piger fra 4.-5. klasse 

Onsdag kl. 15-16:             piger fra 3. kl. og   

              yngre 
 

Yderligere oplysninger hos trænerne eller 

Kurt B Frederiksen, tlf 40-41-42-57  

Gamst Forsamlingshus  

Generalforsamling  

Torsdag, den 31. marts  

kl. 19.30  

Dagsorden ifølge vedtægter.  

Kom og hør nyt om vores hus 

og gi jeres mening tilkende.  

Bestyrelsen. 


