Andst Lokalråd
mangler medlemmer.

Graver ved
Andst Kirke

Af Andst Lokalråd,
Casper Mathiasen og Jens Kristian Mygent

Andst Lokalråd har gennem næsten 15 år med
skiftende mandskab varetaget lokalområdets interesser og været områdets
talerør til Vejen Kommune.

Lokalrådet modtager hvert år et
beløb fra kommunen, som forvaltes af rådets medlemmer i henhold til formålet med foreningen nemlig at styrke fællesskab og
udvikling.
Mulighederne er mange, og det er
blevet til mange fine små og store
resultater gennem årene.

Hvis du sidder med lysten
til at gøre noget for vores
lokalområde og samtidigt
har mulighed for at afsætte
fra 2-4 timer om måneden
til arbejdet, er det nu tiden
til, at du melder dig.
Uden din hjælp kan det blive svært at videreføre lokalrådet, og dermed ville
Andst og omegn miste en
vigtig mulighed for indflydelse.

Der er indkaldt til årsmøde den
Men de seneste år har det været
1/5 kl. 16:30 i ABA (Hallen),
svært at finde kræfter til at drive
lokalrådet, herunder at stifte, dri- hvor vi sammen kan drøfte lokalve og deltage i forskellige initiati- rådets fremtid og bemanding.
ver, der kan gavne området.

Hvis du forinden har
spørgsmål vedr. lokalrådets
Lokalrådet skal have 5–7 medlemmer for at være fuldtalligt.
virke, er du meget velkomI skrivende stund tæller rådet kun
men til at skrive til
2 medlemmer, hvilket er kritisk
mail@andst-lokalraad.dk.
for lokalrådets videre beståen.
Så derfor dette opråb:

(Se indkaldelsen side 2).

Onsdag, den 6. april har Andst gennem …

Walking for Water

skaffet midler til en brønd i Afrika, hvor man
mange steder skal gå langt for at få vand.
Læs mere om det i næste avis.

Stillingen som graver ved
Andst Kirke bliver ledig, og
jobannoncen vil blive slået
op på Jobnet.dk sidst i denne uge.
Annoncen vil også blive
lagt op på kirkens og St.
Andst' facebook sider - efterfølgende også her i avisen.
Ansøgningsfristen forventes
at være den 22. april.
Hjælp os med at gøre den
rette ansøger opmærksom
på stillingen.
Andst Menighedsråd.
I denne avis kan du læse
om:
Andst Lokalråds årsmøde
Landsindsamlingen til
Kræftens bekæmpelse
Gratis førstehjælpskursus
”Vild med vilje” ved kirken
”Blæs” på Solhøj og besøg
på ”Kvisten”
Solenergien ”tordner”
frem
Fodbold og badminton resultater.

Andst Lokalråd
indkalder herved til

Årsmøde den 1. maj 2021 kl. 16:30
i Caféen, Andst Borger- og Aktivitetscenter

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Lokalrådets beretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af årsregnskab
6. Valg til Lokalrådet
På valg er:
Rasmus Krabbe Sandvej (fratrådt)
Sandra Roi Jørgensen (fratrådt)
Michael Pedersen (fratrådt)
Casper Mathiasen (ønsker ikke genvalg)
Jens Kristian Mygent (ønsker ikke genvalg)
Susanne Pedersen (suppleant)
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være lokalrådet i hænde senest 14
dage før årsmødet. Forslag sendes til mail@andst-lokalraad.dk.

Flot resultat i Andst ved
landsindsamlingen
til fordel for Kræftens Bekæmpelse

grund af, at der i år kun var 6 indsamlere, så hele sognet ikke kunne
dækkes.
(Vejens kommunes foreløbige resultat blev på 157.233 kr.)

Af Gudrun Winther.

Der skal lyde en meget stor tak til
indsamlere og givere.

Kræftens Bekæmpelse i Andst området indsamlede søndag, den
3. april 10.649,50 kr.

Forskning m.m. er helt afhængig af
de indsamlede midler. En del af
pengene bliver også brugt til patientstøtte, vejledning og rådgivning
undervejs i et sygdomsforløb.

Hertil kommer bidrag på Vejens
hovednummer, som ikke bliver
registreret på Andst området.
Et rigtig flot resultat set på bag-

Statistisk set bliver hver 3. dansker
ramt af en kræftsygdom, så alle bli-

ver på den ene eller anden måde "berørt" af sygdommen (en
selv, børn, børnebørn, familie,
venner eller bekendte), men
takket være intensiv forskning
på området, bliver 2 ud af 3 i
dag fuldstændig helbredt for
sygdommen.
En udvikling, der med al tydelighed viser, at det gør en forskel at deltage i eller bidrage
med et beløb ved den årligt
tilbagevendende landsindsamling.

Velkomst ved indvielsen af
Vestergyden 14 til sommerfugle-oase/Vild med Vilje, 2.
april 2022.
Af Niels Therkildsen.
På vegne af menighedsrådet ved
Andst Kirke og ”Vild i Vejen” vil
jeg gerne byde jer velkomne.

Velkommen til en sommerfugleoase og vild med vilje – event.
Velkommen til mennesker, der er
store og små, tykke og tynde, sorte
og hvide – ligesom grunden på
1029 m2 fremover skal bebos af
planter og dyr, der er store og små,
prangende og diskrete og har alle
regnbuens farver.
Mangfoldigheden er velkommen!
Menighedsrådet købte for 3-4 år
siden grunden med hus, som tidligere har fungeret som skole.
Formål med købet var at bygge et
sognehus tæt ved kirken. Dèt ønske
er af de kirkelige myndigheder
sendt til hjørne, forhåbentlig midlertidigt.
Derfor stod menighedsrådet i venteperioden over for valget om at
anlægge en toptrimmet græsplæne,
klippet med i 2 cm højde eller lade
natur og mangfoldighed få mere
plads.
Vi valgte det sidste. Og vi er helt
med på, at ikke alle synes det kommer til at se ”pænt ud” – men vi
tror på mere sympati og forståelse
ved et nærmere bekendtskab.
Der vil også komme stor kontrast
over til den meget friserede kirkegård. Det er i sig selv spændende –
og kan måske give inspiration?
Ideen i dag er, at vi starter op ved
at plante nogle træer, så frø og sætte nogle vilde stauder.
Til at hjælpe os får vi assistance fra
Tina Fahrendorff, bosiddende i
Andst og ambassabør for Vild i
Vejen.
Også kirkens graver Jeppe Bruun
vil give råd og dåd.
Værsgo, ordet er dit Tina.

Og Tina fik os til at forstå, hvorfor det er vigtigt, at der gøres noget for at få vores natur hjulpet
på vej.
Mange års effektivisering af
landbrug og skovbrug bl.a. har
begrænset naturens muligheder
for liv.
Vi startede med at tænke på sommerfuglene, og til det havde børn
fra 2. klasse på skolen lavet de
smukkeste farvestrålende sommerfugle, som blev placeret alle
de steder, hvor der blev sået vilde
blomster.

Af Else Dalsgaard Petersen.

Den 31.03 havde vi besøg
af 9 Jagthornsblæser fra
Vejle Jagtforening.
De fortalte om, hvordan det anvendes i forbindelse med jagt, og hvert
“ trut” har sin betydning, om det er
det ene eller det andet, der er blevet
skudt.
Det var en god oplevelse, men desværre var fremmødet ikke stor.
Vi sluttede af med en jagtvise, som
vi sang med på.

Men vi havde en dejlig eftermiddag med kaffe og lækker
kage.

Af Else Dalsgaard Petersen.

Den 28. marts var vi frivillige fra brugerrådet inviteret
til den traditionelle Nytårskur på “Kvisten” i Gesten.
Der var festligt pyntet op i påskefarver, og menuen var lækkert
smørrebrød.
Vi skulle hver medbringe 2 pakker
- der skulle spilles pakkespil- og så
gik det ellers løs med terningerne.
Vi gamle sprang rundt om bordet
og stjal pakker fra hinanden, uha,
det var sjovt, og vi fik varmen.
Vi sluttede af med kaffe, ostelagkage, kransekage og chokolade.
Vi fik nogle gode snakke med kollegaerne fra Gesten og Bække.
Tak til Brugerrådet i Gesten for en
dejlig eftermiddag.

Asiatiske lande
sætter nye solceller i søen.
Bogstaveligt talt
Fra Verdens Bedste Nyheder.
Solceller er det nye sort. I Asien
vrimler det frem med innovative
løsninger, der kan udnytte vand i
stedet for land til de skinnende
paneler.
De giver grøn energi, høster solens ubegrænsede energiressource
og er de fleste steder blevet billigere at opføre end kul- og
gaskraftværker. Solceller vinder
frem verden over – selv der, hvor
der ikke ved første øjekast er
plads til dem.

Fortsætter side 7.

DEN FLYDENDE SLAGS.
Flydende solceller er blevet et hit i Asien. I Sydkorea har problemet med pladsmangel taget lidt af et
blomstrende eventyr. Her har man opført over 92.000 flydende solpaneler, formet som 17 kæmpemæssige blomster i et reservoir i det sydlige Hapcheon-amt i Sydkorea. Tilsammen kan de producere 41 megawatt og levere strøm til 20.000 hjem.
I Indien er man ved at færdiggøre et kæmpe anlæg på Omkareshwar-dæmningen, som skal stå færdigt
inden 2023 og give en effekt på 600 megawatt.
Og Thailand kan prale med at have verdens største flydende hybridanlæg af vandkraft og solceller, som
kan lave strøm fra solceller om dagen og vandkraft fra den eksisterende dæmning, når solen ikke skinner.

Panelernes placering på vandet er også med til at forbedre vandkvaliteten ved at nedsætte væksten af alger, alt imens vandet afkøler panelerne og gør dem 10-15 % mere effektive end solpaneler på land.
Løsningen er dog dyrere end solceller på land, men Verdensbanken forventer, at prisen vil falde over tid,
og at verden vil få endnu flere i fremtiden.
Ifølge dem er det globale potentiale for flydende solceller på 400 gigawatt, hvilket kan fordoble den eksisterende installerede kapacitet af solcelleanlæg på land.

Af Kurt B. Frederiksen.

Den sidste træningskamp
for U 15-pigerne i Andst/
Skodborg blev en særdeles
målrig affære med hele 12
mål.
Modstanderen var Engum UI lidt
nord for Vejle, hvor en flot kunstgræsbane indbød til en rigtig god
fodboldkamp.
De "grønne" startede godt og efter
ca.10 minutters spil, burde vi nok
have ført 3-1, men en meget stærk
keeper var på sin plads hver gang.
Derimod kendte hjemmeholdets
lynhurtige angribere scoringskunsten, så de førte i stedet for med 30.
Flere gode AUI/SIF tilbud, men
nyt kontraangreb og 4-0, hvorefter
Katrine reducerede til 1-4, inden
det blev1- 5, et helt misvisende resultat efter spil og chancer.
Kort ind i 2. halvleg gentog Cilja
og Katrine sammenspillet på højre
fløj, 2-5, og få minutter senere

ramte Falk overliggeren, hvorefter
Thomsen hamrede riposten i mål til
stillingen 3-5. To mål mere til Engum, hvorpå Cilja driblede sig fri
og scorede, inden hjemmeholdet
sluttede målfesten til 8-4.
Et fremragende langskud fra Storm
røg lige forbi øverste målhjørne, og
der var så mange chancer, at kampen med lidt "tur" i den kunne have
endt uafgjort.
Der er krummer i AUI/SIF-pigerne,
der måtte spille uden udskiftere, da
en af holdkammeraterne lige havde

glemt kampen, og den gode indsats sættes yderligere i relief,
idet det er vores fornemmelse,
at hjemmeholdet hører hjemme i
en U 16-række.
De havde kun bolde størrelse 5
til rådighed, og det spiller man
med i U 16, mens boldene i
U 15-rækken er størrelse 4.
Derfor måtte vi selv lægge
kampbold til.
Nå, pyt med det. Vi havde en
rigtig god kamp.

Af Kurt B. Frederiksen.
Fodboldpigerne i Andst/Skodborg
fra årgang 2008 og yngre har haft
det svært mod Bække SF, som ofte
har trukket sig sejrrigt ud af opgørene, men i tirsdagens hjemmekamp, hvor de nye 11-mands mål
blev indviet, var det de "grønne",
der trak det længste strå med en
sejr på 5-1.

mante, Mia Maja og Louise over
midtbanen med Line og Malou.
Allerede torsdag var en stor del af
spillerne igen i kamp mod Dalby,
denne gang i en 8-mands kamp,
som blev afviklet på en bane, der
var meget mindre end standardmålene.

Andst var bestemt ikke uden
chancer med flere gode angreb,
men Dalbykeeperen var på sin
plads.

Men der er jo også drengefodbold i Andst.
For første gang i mange år har
vi fået lavet et 11-mands hold i
U 13-rækken, hvor der er spillere med lige fra
4. klasse til 7.
klasse.
Holdet har foreløbigt spillet
tre træningskampe.
Først blev
Bramming slået 1-0 på mål
af Mikkel,
derefter vandt
Spangsbjerg,
der stillede
med deres førstehold og
vandt med 31.
Her var det Sebastian, der
scorede på
sraffespark.

Falk lagde ud med et skud på stolSofie boltrede sig som en fisk i
vandet på højre fløj, og med to op- pen, men så overtog gæsterne spillæg til Falk og Katrine var hun op- let og fik scoret tre mål.
havsmand til de to første mål.
Kampen var meget rodet, men et
lyst hoved foreslog, at anden halvMidt i halvlegen var Falk igen på
leg blev spillet 10 mod 10 på en
pletten efter oplæg fra Cilja, der
spillede en glimrende kamp på den stor bane mod 11-mands mål, og
det gav straks en meget bedre
offensive midtbane og nok burde
kamp.
have scoret mere end de to mål,
som hun lavede i slutningen af 2.
halvleg, det ene efter oplæg fra SilDalby, der stillede op uden deres
je, der var på en uvant plads som
bedste spillere fra deres liga 1 bhøjre angriber i 22 minutter.
hold, var lige en tak hurtigere på
Men ros til hele holdet, som virke- bolden, og i halvlegens sidste 5 minutter scorede de to gange hos Velig fik gang i sammenspillet, lige
fra forsvarskæden med Storm, Ri- stergaard.

I den tredje
kamp mod F C Helle kom Gregers på scoringslisten, men det
rakte ikke til sejr, da gæsterne
vandt 2-1.
En fornøjelse at se hvordan spillerne har klaret overgangen til
11-mands fodbold, hvor der jo
spilles med off side, direkte og
indirekte frispark.
Drengeholdet
begynder turneringen lige efter påske.

Af Susanne Pedersen.
Tak for flot indsats til jer alle 5
og forældre, der deltog til
DMU.

Lukas, Niklas, Mathias, Julia
og Bertram

I viste stort sportsmandsship,
kampånd og stærkt samarbejde

i weekenden fredag– lørdag.

Flotte placeringer i U13 C blev
det også til:
Julia og makker Celina i DameDouble - GULD
Julia og Bertram i MixDouble SØLV
Mathias og Bertram i HerreDouble - BRONZE
Bertram i HerreSingle - BRONZE

Kenneth og jeg glæder os til
næste udfordring sammen til
DM for hold på Sjælland 23.24. April.
Flere billeder på næste side.

Bevingede ORD

”NU”

Den danske journalist Gunnar Hansen gjorde sig først kendt gennem radioreportagerne fra De Olympiske Lege i Berlin i 1936,
hvor han anvendte dette ord så ofte og så
dramatisk, at det ligefram blev knyttet til
ham som hans mellemnavn: Gunnar ”Nu”
Hansen, (1905-1993).
Han blev gennem mere end et halvt århundrede Danmarks mest populære sportsjournalist, og han udviklede sportsreportagen i
en retning, der stadig præger udsendelserne

Krig hører til menneskets natur; men det
er jo ikke al natur, vi behøver at frede.
Mikal Rode.
Det første offer, når krigen kommer, er
sandheden.
Hiram Johnson.

Rygebordet stod og røg.
Rygebordet stod og røg.
Hostesaften hostede.
Sygesengen blev så sløj
og faldt om og pustede.
Huggeblokken huggede.
Dikkedaren dikkede.
Sukkerskålen sukkede.
Mekanikken nikkede.
Klodsmajoren tog på klods.
Slåmaskinen ville slås.
Og det gamle skrivebord
skrev et vers til Lillebror.

Halfdan Rasmussen.

Der findes patienter, der tror, at man får
feber af termometre. Andre tror, at krige
kommer af våben. De taler imod våbenbrug
uden at huske, at den talefrihed, de bruger,
har man kun i 17 af de lande, hvis våben de
angriber.
Viggo Starcke.

HUSK!
Lokalrådet har årsmøde den 1. maj, og det
er et meget vigtigt møde for Andst.
Hvordan bevarer vi kontakten til kommunen?

11/4 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
13/4 - 2022 kl. 14.00
Krolf på Solhøj
14/4 - 2022 kl. 09.30
Krolf på Solhøj
14/4 - 2022 kl. 16.00
Gudstjeneste - Skærtorsdag
15/4 - 2022 kl. 10.00
Pilgrimsvandring VIA
DOLOROSA
17/4 - 2022 kl. 10.00
Gudstjeneste - Påskedag

18/4 - 2022 kl. 10.30
Gudstjeneste - 2.Påskedag
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