Prisstigningerne på olie og gas har
vendt op og ned på økonomien
ved forskellige opvarmnings former.
Regeringen har ved sit udspil
”Danmark kan mere 2” bedt kommunerne udarbejde planer for
grøn varme de steder, der i dag er
gasforsynede.
Endvidere, at borgere med naturgas inden udgangen af 2022 skal
have klar besked, om de kan få
fjernvarme, eller om de i stedet
skal overveje at udskifte gasfyret
med en varmepumpe.
Et enigt udvalg for Teknik&Miljø

har lige tilsluttet sig opgaven og
bevilget 700.000 kr. til planlægningen og udarbejdelse af ny varmeplan. Bevillingen skal godkendes af byrådet – og det bliver næppe et problem.
Der er i dag 13 landsbyer, der opvarmes med naturgas i Vejen
kommune, andre bruger olie.
Det er forståeligt, at nogle overvejer at investere i en varmepumpe
pga. de høje gaspriser.
Men det er også forståeligt og
klogt at vente på oversigten over,
om din bolig fremover kan forsynes med fjernvarme.
Fjernvarme har historisk vist sig at
være en af de billigste – om ikke
dèn billigste form for boligopvarmning, selvfølgelig afhængig
af den brugte energikilde.
(Fortsætter side 2).

VOX 11 kommer i Andst Kirke den 8. juni kl. 19.30.
Kan du li’ STOR MUSIK, så må du ikke snyde dig selv
for denne aften i kirken.
Det er korsang, når den er bedst!
DER ER GRATIS ADGANG.

AVISEN BRINGER
NYT OM...
•

Fjernvarme eller
ikke fjernvarme!

•

Stor koncert i
Andst kirke 8. juni.

•

Lydhøre fodboldpiger, der fik succes.

•

Nederlag og sejr til
U 13-drengene.

•

2 sejre til U 12pigerne.

•

Y’s mens sidste
loppemarked før
sommerferien.

Redaktøren sidder og
tænker på, hvor mange
spændende historier der
mon gemmer sig rundt i
sognet.
Se nu blot den om den
gamle bro ved Andst
bro.
Kom blot frem med den,
du gemmer på!

(Fortsat fra forsiden).

Jeg tror at alle – også i Byrådet – er
klar over, at den store prisforskel
på forskellige opvarmningsformer
påvirker boligmarkedet og dermed
bosætningen i forskellige byer.
Derfor er det vigtigt at få oversigten over evt. forsyning med fjernvarme til gasopvarmede boliger
lavet hurtigst mulig.

De forreste angrebsspillere og
offensive midtbanespillere havde
virkelig fundet storspillet frem,
og på skift enten scorede Cilja,
Lærke og Katrine eller lagde op
til mål.
Sidstnævnte stod også for et fornemt angreb, hvor Falk headede
indlægget få centimeter på den
forkerte side af stolpen.

Fjernvarme kan være udvidelse af
det nuværende forsyningsnet primært fra de 4 fjernvarmeværker,
der findes i kommunen, men kan
også være mere decentrale løsninger.

Storm kom på en uvant angrebspost i 2. halvleg, men det udnyttede hun til et smukt langskudsmål, og der var chancer til flere
mål, bl.a. to gode frispark fra
Lund, men det blev ved slutresultatet 6-0.

Lydhøre fodboldpiger.

Dette resultat skulle så følges op
i udekampen mod Bramming,
men mindre en 24 timer før kick
off ringede BB-træneren og meddelte, at de med 8 spillere til rådighed ikke kunne stille hold.

Af Kurt B. Frederiksen.
I hjemmekampen i 11-mandsfodbold mod Ribe blev spillerne fra
Andst/Skodborg advaret om Ribes
farligste våben: Nogle kolossalt
lange indkast fra deres anfører, en
ting, som de scorede på i det omvendte opgør i Ribe.
Men denne gang var AUI/SIFspillerne påpasselige, og der blev
effektivt lukket af i forsvaret.

Trist måde af vinde på, men med
kampe hver mandag eller onsdag
i resten af foråret kunne kampen
ikke udsættes.
Det samme skete så i 8mandsrækken, hvor Føvling/
Stenderup ikke kunne stille op,
og dermed er 8-mandsholdet sik-

ker på at gå videre til kampene
om Regionsmesterskabet.
Kampene kommer som perler på
en snor, og næste 11mandskamp i Vojens fik en
uheldig start.
Hjemmeholdet gav bolden op,
og 29 sekunder senere lå bolden
i vores mål.
Men vi kom hurtigt igen, og der
var mange stormløb mod Vojensmålet, men det var svært at
komme til afslutninger på deres
dygtige målmand, som også blev
bakket op af nogle meget hurtige
forsvarsspillere.
Kort før halvleg blev det 2-0, så
det var lidt op af bakke i de sidste 35 minutter.
Vi ændrede spillesystem, så
Kayal og Louise fik lukket effektivt af for deres to spidser,
indtil et langskud snød sæsondebuterende Kjelde i målet til 3-0.
Cilja havde et drøn på træværket, men nærmere kom vi ikke.
Der resterer nu to kampe mod
topholdet Hjerting og to kampe
mod bundholdet fra team VAB
inden den 12. juni.

Nederlag og sejr
til U 13-drengene
Af Kurt B. Frederiksen.

Fodbolddrengene på U13holdet i AUI har både at
tabt og vundet i de to sidste
kampe.
Den første, en udekamp mod
Gredstedbro, blev tabt med 3-1
efter en lidt sløj AUI-indsats, hvor
det retfærdigvis skal siges, at
hjemmeholdets målmand med
nogle fremragende redninger flere
gange forhindrede Andst i at score
flere mål en det ene, som Sebastian med vanlig sikkerhed scorede
på straffespark.
To dage senere fulgte en hjemmekamp mod FC Fredericia, der stiller op med spillere fra både FfF,
Fa. KFUM og Taulov/Skærbæk.
Og det blev en rigtig, rigtig flot
kamp fra begge sider, hvor Andstangriberne lige var en tand skarpere, så sejren på 2-0 var fortjent.
Gregers scorede begge mål, det
ene efter et flot gennemspillet angreb, og det andet direkte på frispark.

Der bliver nu en lille kamppause,
da næste kamp er torsdag d. 2/6 på
udebane mod Brørup.
Og indtil da kan drengene nyde, at
de ligger på andenpladsen i puljen. En flot placering, da det først
er i år, at holdet spiller 11mandsfodbold.

2 sejre til U 12pigerne
Af Kurt B. Frederiksen.
U 12-pigerne skulle afsted meget
tidligt mandag eftermiddag til det
første stævne i Hover efter ombrydningen.
Heldigt, at der var forældre, der havde tidligt
fri fra arbejde, og de fik
sammen med spillerne
en god oplevelse, da
begge kampe gav sejre.
Den første mod Hover,
som vi ofte har tabt til,
blev vundet med 2-1 på
mål af Mille og Isabell.
Herefter var Juelsminde
næste modstander.
Signe, Caroline og Lea
lukkede effektivt af i
forsvaret, og med India
som en sikker sidste
skanse blev sejren på 31 stille og roligt kørt
hjem.
Et ægte hattrick af Isabell, der scorede alle tre
mål.
Næste stævne er lørdag
d. 11. juni i Andst.

Derimod kom U 10pigerne ikke i kamp hos
Fredericia KFUM, da
seks af ni spillere havde
meldt afbud.
Vi krydser fingre for, at
næste stævne, søndag
den 12/6 i Andst, kan
gennemføres.

Bevingede ord
OVERDANMARK
(Den velbjergede del
af befolkningen).

Ordet er sammen med
”Underdanmark” dannet af
Svend Auken i 1984.
I TV sagde han:
”Vi har nu et Overdanmark
bestående af de velbjærgede
og et Underdanmark bestående af pensionister, efterlønsmodtagere og folk på bistandshjælp”.

I det fine hvide sand.
I det fine hvide sand
sidder lille Hansemand.
Han har ingen bukser på
men er bar fra top til tå.
På hans tommelfingernegl
sidder der en lille snegl.
På hans hårtop, der er gul,
sidder der en sommerfugl.
Hvis han hoster eller ler,
sidder de der ikke mer.
Derfor sidder Hansemand
stille i det hvide sand.
Halfdan Rasmussen.

Love undertrykker de fattige, og rige mænd styrer lovene.

Oliver Goldsmith.

Hvis det frie samfund ikke kan hjælpe de mange, der er fattige, kan det aldrig redde de få,
der er rige.
John F. Kennedy.

30/5 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
1/6 - 2022 kl. 14.00
Krolf på Solhøj
2/6 - 2022 kl. 09.30
Krolf på Solhøj
2/6 - 2022 kl. 14.00
Musikalsk underholdning
og fællesang
5/6 - 2022 kl. 10.00
Gudstjeneste - PINSEDAG
6/6 - 2022 kl. 9.30/11.00
Andagt i kirken/gudstjeneste på Gamstgård

AndstAvisen kan måske
hjælpe dig ud til flere
kunder.
Kontakt Tage, 23234817, og få en snak om,
hvordan vi griber det an.
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