
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Af Viggo Kaspersen. 

De gav os alt, hvad 
man kan forvente … 

VELLYD/RYTME/
KREATIVITET/
PERFEKTION/
SKUESPIL/SAMSPIL 

og meget mere. 

Det blev en aften, man 
går opløftet hjem fra. 

Sangene fortsætter i 
kroppen. 

En smuk afslutning 
med Kim Larsens: 

”Om lidt bli’r her stil-
le” og ekstranummer: 

”All you need is love”. 

Tak til VOX11. 

Så er der nyt fra 
Andst og omegn: 
 
16 vuggestuepladser 
på ABC. 
 
Smuk koncert i Andst 
kirke. 
 
Nyt fra fodboldens 
verden. 
 
Og snart er det Sct. 
Hans. Borgerforenin-
gen  byder velkom-
men. 
 
Der var underhold-
ning på Solhøj. 
 
Kender du vandretu-
rene i anlægget? 
 
Tasmanien kan kalde 
sig CO2-negativ. 
 
Og selvfølgelig lidt ho-
vedbryderier og efter-
tanke. 
 
Husk vore annoncø-
rer. De gør avisen mu-
lig. 

 

GOD LÆSNING. 

16 vuggestuepladser på ABC 
 
FACEBOOK - Randi Villumsen. 

 
Så er de 16 vuggestuepladser i ABC - Andst Børne og Sko-
lecenter - endeligt godkendt i dagens byrådsmøde - så NU 

KAN VI GODT ÅBNE CHAMPAGNEFLASKERNE

Hurra Hurra - og TUSIND TAK til ALLE jer, der 
har bakket op hver især til dette projekt!!!  
Uden dette fælles arbejde OG FODSLAW - var vi ikke nå-
et hertil!!! 
Tusind tak også til Mike S. Straarup, Rasmus Sandvej og 

Niels Therkildsen for jeres engagement og støtte.  

https://www.facebook.com/ABC-Andst-B%C3%B8rne-og-Skolecenter-214783928682284/?__cft__%5b0%5d=AZWUAB4YFJDfGycALdgiFgvhow3xDFytitytREpfWAocUVhU8nMCt8yAAnyyw3Do1f-IMJqeXPhalUgHbzL3JRnrSqu_2BUVjWdV-1Ymtpg-YXISCZNZPDvlXUWNYnFt73ss758EIevg0EPytmnzWl8oCadPwO5cmm7XJ0
https://www.facebook.com/ABC-Andst-B%C3%B8rne-og-Skolecenter-214783928682284/?__cft__%5b0%5d=AZWUAB4YFJDfGycALdgiFgvhow3xDFytitytREpfWAocUVhU8nMCt8yAAnyyw3Do1f-IMJqeXPhalUgHbzL3JRnrSqu_2BUVjWdV-1Ymtpg-YXISCZNZPDvlXUWNYnFt73ss758EIevg0EPytmnzWl8oCadPwO5cmm7XJ0
https://www.facebook.com/groups/332126618707051/user/1252874980/?__cft__%5b0%5d=AZWUAB4YFJDfGycALdgiFgvhow3xDFytitytREpfWAocUVhU8nMCt8yAAnyyw3Do1f-IMJqeXPhalUgHbzL3JRnrSqu_2BUVjWdV-1Ymtpg-YXISCZNZPDvlXUWNYnFt73ss758EIevg0EPytmnzWl8oCadPwO5cmm7XJ0IIQyHXy2jwD8g
https://www.facebook.com/groups/332126618707051/user/762067618/?__cft__%5b0%5d=AZWUAB4YFJDfGycALdgiFgvhow3xDFytitytREpfWAocUVhU8nMCt8yAAnyyw3Do1f-IMJqeXPhalUgHbzL3JRnrSqu_2BUVjWdV-1Ymtpg-YXISCZNZPDvlXUWNYnFt73ss758EIevg0EPytmnzWl8oCadPwO5cmm7XJ0IIQyHXy2jwD8gO
https://www.facebook.com/groups/332126618707051/user/100005921141680/?__cft__%5b0%5d=AZWUAB4YFJDfGycALdgiFgvhow3xDFytitytREpfWAocUVhU8nMCt8yAAnyyw3Do1f-IMJqeXPhalUgHbzL3JRnrSqu_2BUVjWdV-1Ymtpg-YXISCZNZPDvlXUWNYnFt73ss758EIevg0EPytmnzWl8oCadPwO5cmm7XJ0IIQyHXy2


Velspillet og fair 
topkamp i U 15-
pigerækken. 
Af Kurt B. Frederiksen. 

Liga 3-opgøret i Hjerting var en 

kamp mellem nr. et og tre i puljen, 
Hjerting og Andst/Skodborg, og 
det blev en særdeles velspillet 

kamp, hvor afgørelsen faldt i sidste 
sekund.  

Hjemmeholdet fik en flot start på 
kampen, da Kjelde allerede i det 

første minut måtte gå den tunge 
gang for at hente bolden ud af må-
let.  

AUI/SIF-pigerne forsøgte at svare 

igen, men det er ikke for ingen 
ting, at vestjyderne har vundet alle 
kampe, ikke mindst på grund af et 

bomstærkt forsvar, så det var svært 
at komme på skudhold.  

Hjerting kom på 2-0, inden Cilja 
med en flot indenomsaflevering 
spillede Katrine, der reducerede til 

2-1 inden pausen.  

I 2. halvleg overtog AUI/SIF spil-
let, godt hjulpet af medvind og so-
lidt midtbanespil af Thomsen, Line 

B, Lærke og LK.  

Sidstnævnte havde et hug, der strøg 
lige forbi stolpen, og kort før tid 
havde Lærke et glimrende gennem-

brud, men hun blev tacklet i sidste 
øjeblik.  

Så satsede vi hele butikken, og det 
udnyttede hjemmeholdet til at sco-

re til 3-1 i sidste sekund, så vi ikke 
nåede at få bolden givet op, inden 
den udmærkede dommer fløjtede 

kampen af med en bemærkning 
om, at han ikke havde dømt et ene-
ste frispark i de 70 minutter.  

11-mandsholdet slutter forårsturne-

ringen af med en onsdagskamp 
mod Hjerting i Skodborg, hvorefter 
Team VAB er modstanderen fre-

dag i Andst og søndag i Askov. 
Hårdt program, men vi skal væ-
re færdige senest den 12/6.  

 

Flot kampmo-
ral af drenge-

holdet. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

11-mands holdet spillede den 
sidste udekamp i foråret i Brø-
rup, og der var på forhånd lagt op 

til en jævnbyrdig kamp, da den 
første kamp i Andst sluttede 2-2.  

Men hjemmeholdet kom bedst ud 
af starthullerne og bragte sig for-

an med 3-0, uden at Andst kunne 
svare igen trods et par gode 
chancer bl.a. efter hjørnespark.  

Men der er virkelig krummer i 
fodboldspillerne i Andst, såvel 

drenge som piger, og de giver 
aldrig op, selv om det ser sort ud.  

Med to mål af Gregers og en flot, 
flot solotur af Daniel, der havde 

overladt målmandstrøjen til Ber-
tram, var stillingen pludselig 3-3, 
og det holdt lige ind til det sidste 

minut, hvor hjemmeholdet score-
de til 4-3. Ærgerligt, ærgerligt, 
men sådan er fodbold.  

U 13-drengene spiller på hjem-

mebane både tirsdag og torsdag i 
ugen efter pinse, og dermed slut-
ter en forrygende flot forårstur-

nering, som har betydet, at vi nu 
er så mange drengespillere, at vi 
må tilmelde et ekstra hold til ef-

terårsturneringen, for at alle kan 
komme i kamp. 

Tilmelding til 
fodbold i den-

ne uge. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Til alle piger og drenge i 
Andst og omegn.  

Husk at tilmelde dig til 
fodbold i denne uge, hvis 
du vil spille fodbold i AUI 
i efteråret.  

Det kan du gøre enten til 
din træner eller til fod-

boldudvalget.  

Tilmeldingsfristen til DBU 

Jyllands turneringer er i 
weekenden, og det er vig-
tigt, at vi får tilmeldt det 
korrekte antal hold, for 
det er ikke rart at skulle 

betale bøder m.v. til Unio-
nens svulmende pengekas-
se.  

Det har vi næsten kunnet 
undgå i AUI-fodbold, men 
i den sidste regning fra 
DBU Jylland var 67% af 

beløbet bøder, mens de 
33% var dommerudgifter.  

Ærgerlige penge at kom-
me af med.  



 

 
Sankt Hans 

 
Vi kan med stor glæde igen i år invitere til Skt. Hans i an-
lægget torsdag d. 23. juni! 
 
Man er velkommen til at spise sin medbragte mad ved et 
af bordene eller på et tæppe på græsset, og der vil også 
være mulighed for at købe sodavand, fadøl, slik og is i bo-
den.  
 

Program: 
 
Kl. 18.00  
Boden åbner, hvor der sælges fadøl, sodavand, is og 
slikposer til yderst rimelige priser, og der er mulighed 
for at spise sin medbragte mad 
 
Kl. 19.00  
Båltale v. Rasmus Sandvej 
 
Kl. 19.30 
Bålet tændes, og vi synger midsommervisen 
 
 
 
 
 
 
 

Vi sørger naturligvis for at rykke op i bålet, så de dyr, der 
har slået sig ned, får mulighed for at flytte.  
Vi glæder os til at mødes og fejre Skt. Hans sammen, som 
der er tradition for!’ 
 

 

 
 



 
 
 

 
 
Vi siger stor tak 
til Svend og Jør-
gen for en rigtig 

dejlig sang-
eftermiddag. 

 
Af Else Dalsgaard Petersen. 
 

Torsdag d. 2 juni var 
der igen gang i Solhøj.  
 

Vi havde besøg af Svend 
Damgaard og Jørgen Juhl fra 
Lunderskov Sangforening. 
 

 

Der var underholdning og 
fællessang. 
 
Svend fortalte historier, der 
var krydret med sjov og spas.  
 

Indimellem var der sang, og 
alle sang med på de danske 
sange, akkompagneret af Jør-
gen på keyboard og Svend 
som forsanger. 
 
Efter kaffen og kagen bestod 
musikken af toner fra den 
danske film-skat, som vi igen 
sang med på. 
 
 

 



  

 

 

 
 

 

 

 
 
ne, og det gjorde hun meget 
fint med sikre indgreb og 
glimrende både udspark og 
udkast, som var lige til at 
arbejde videre med.  
Flot, flot målmandsspil.  
 
 
Et pragtmål af Celine i øver-
ste målhjørne, langskud fra 
Thomsen og endnu et par 
Falk-mål bragte slutstillin-
gen op på 7-1, og dermed er 
holdet stadigvæk på første-
pladsen i puljen.  
 
 
Line Bechmann spillede 
midtstopperpladsen, som 
om hun aldrig havde spillet 
andet, og tak til Kayal, der 
trådte til i sidste øjeblik med 
en ny sublim indsats. 
 

 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 

8-mandsholdet fra Andst/
Skod-borgs U 15-piger spil-
lede en fornem hjemme-
kamp mod bundholdet fra 
Gørding. 
 

Gørdingholdet havde også 
glæde af kampen, idet holdet 
scorede deres første mål i 
turneringen, et mål, der end-
da bragte dem foran 1-0.  
 
Det kan være svært at spille 
mod et hold, der er tvunget i 
defensiven, men AUI/SIF-
pigerne lod på ny bolden gø-
re arbejdet, og masser af an-
greb blev gennemført over 
fløjene, og det gav rigtig 
mange chancer og et hat 
trick af Falk, så de blåbluse-
de førte 3-1 ved pausen.  
 
Vestergaard havde småfros-
set i målet, så Rimante viste 
stor klubfølelse og kamme-
ratskab og overtog handsker- 

 

Smukke travetu-
re i Andst anlæg 
og omegn 



  

 

 

 
 En ny rapport fra FN’s klimapa-

nel IPCC peger på, at bæredygtig 

skovdrift, genskovning og mindre 

afskovning, er nogle af de mest 

effektive klimaløsninger. På glo-

balt plan vurderes klimaklog 

skovforvaltning til at have et po-

tentiale for at levere en gevinst på 

to milliarder tons CO2-ækviva-

lenter i optag og undgået udled-

ning årligt. 

 

Klimaløsninger med skov i fokus 

er dog dyrere end for eksempel at 

bygge vindmøller. Men vindmøl-

ler kan ikke stå alene, og derfor 

skal der mange forskellige klima-

løsninger til, hvis vi skal nå den 

grønne omstilling inden 2030. 

 

“Tasmanien har formået at udføre 
bæredygtigt skovbrug på den rig-

tige måde. Nemlig en kombinati-
on af at lade gamle træer stå og 
plante nye træer, fordi de nye træ-

er optager meget CO2, mens de 
vokser op. De gamle træer lagrer 
store mængder kulstof, de har op-
taget gennem hele deres liv og er 

rige på biodiversitet”.  

Sydamerika. 

”Tasmanien er gået fra at være 

CO2-udledende, til at de suger 

CO2 fra atmosfæren,” siger Bren-

dan Mackey, der er professor fra 

Griffith Universitet, til det au-

stralske nyhedsmedie ABC.  

 

Han er en af dem, der står bag 

undersøgelsen, som viser, at Tas-

manien sparer verden for 22 mil-

lioner tons CO2 om året. 
 

 

“Det er en af de første gange, at 

noget sted på planeten har foreta-

get den her form for omstilling. 

Det er en bemærkelsesværdig 

præstation,” siger han. 

 

Bæredygtig skovdrift handler ik-

ke om at lade være med at fælde 

helt. Store træer kaster nemlig frø 

fra sig, så når et stort træ bliver 

fældet, så vokser frøene på grund 

af lysindfaldet. Problemet er der-

for sjældent, at der fældes træer, 

men i stedet, at der fældes for 

mange og de forkerte, for hvis 

alle store træer bliver fældet i et 

område, så er der ingen frøpulje, 

og skoven svinder ind. 

 

Australsk del-
stat labber 
mere CO2 i 
sig, end den 
udleder. 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 

 

Tasmanien er nu et af 

de få steder i verden, 

der kan prale med at 

være CO2-negative. 

Det har de gjort med et 

ret simpelt værktøj – 

bæredygtigt skovbrug. 

 

Tasmanien er en delstat i 

Australien, men er ad-

skilt fra det australske 

fastland. Øens natur va-

rierer fra dybe, grønne 

regnskove og høje bjer-

ge med brusende floder, 

til landbrugslandskaber 

med vingårde, grønne 

marker, hvide sandstrande og små 

byer. 

 

Men der er også mere, end hvad 

øjet kan se. Australske forskere 

har fundet ud af, at øen opsuger 

mere CO2, end den udleder. Be-

driften skyldes blandt andet, at 

skovdriften på øen i 2011 og 2012 

blev gjort mere bæredygtig, ved 

at fældningen af de ældste træer 

blev reduceret gevaldigt.  

Og hvert eneste træ, der fældes, 

bliver erstattet ved at plante et 

nyt, eller også bliver der givet 

plads til, at området, hvor træet 

er blevet fældet, kan genskabes 

naturligt. 

 

I dag kan Tasmanien prale med at 

være et af de eneste områder i 

verden, der optager mere CO2, 

end de udleder.  

De deler podiet med landene 

Bhutan i Sydasien og Surinam i 

https://www.danskskovforening.dk/nyhed/ny-rapport-fra-fn-peger-paa-klimasmart-skovbrug-som-vigtigt-vaerktoej/
https://www.danskskovforening.dk/nyhed/ny-rapport-fra-fn-peger-paa-klimasmart-skovbrug-som-vigtigt-vaerktoej/
https://www.danskskovforening.dk/nyhed/ny-rapport-fra-fn-peger-paa-klimasmart-skovbrug-som-vigtigt-vaerktoej/


  

 

 

 
 

 

  

Lene har en hat af strå. 

 

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 hu ville blive flov 

hvis den visned mens hun sov. 

H
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. 

 
Den sande overlegenhed består som bekendt i at kunne blive den lille uden at blive 
mindre.                                           

Ellen Margrete Nielsen. 

 

OVERMENNESKE 
 

Ordet har haft flere betyd-
ninger. 
Bevinget blev ordet ved 
Nietzsches anvendelse af 
det i ”Also sprach Zarat-
hustra”: 
Et menneske, der ikke for-
tvivler over manglen på ab-
solutte værdier, men formår 
at skabe sine egne værdier 
og give mening til sit eget 
liv. Overmennesket udmær-
ker sig altså ikke fysisk eller 
intellektuelt, men udeluk-
kende ved sin egen selver-
kendelse og forholdet til 
sine handlinger. 
Begrebet har været mis-
brugt af nazismen ved fore-
stillingen om, at et over-
menneske var et særligt 
fremragende begavet men-
neske. 

 

Bevingede  
ord  
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13/6 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

15/6 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

16/6 - 2022  
Udflugt på Solhøj  
 

19/6 - 2022 kl. 09.00 
Gudstjeneste - 1. s. e. Tri-
nitatis  
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