Vigtigt fremskridt med ny sociallov,
men de allermest udsatte mangler
Fra Kirkens Korshærs hjemmeside.

Mere støtte til det enkelte
menneske og bedre overblik over indgangen til
kommune og andre myndigheder.
Det er hovedkonklusionen
fra den nye hovedlov, målrettet en bedre sammenhæng for udsatte mennesker, som et bredt politisk
flertal kunne præsentere
tirsdag den 7. juni.
Fokus er skiftet fra system til
menneske, og det kommer til at
få stor betydning for dem, som
det handler om.

Folk på kanten af vores fællesskab, der skal have støtte til at
finde fodfæste på arbejdsmarked,
i uddannelse eller i familielivet.
Det er en gruppe, der ofte støder
panden mod en mur i mødet med

myndighederne. Så den nye lov er
et stort skridt i den rigtige retning,
som vi ser frem til at samarbejde
om at udmønte”, siger korshærschef Jeanette Bauer, der i den forbindelse har skrevet til socialminister Astrid Krag, at loven bør bane
vej for en yderligere indsats målrettet mennesker i allermest udsathed.

Gruppen af mennesker med de
særligt komplekse problemer er
ikke inkluderet i den nye lov. Så
vi håber, at der på sigt også laves
en helhedsorienteret indsats der.
Det er dem, som vi møder på vores tilbud over hele landet, og de
har brug for det, tilføjer hun.

Korshærens arbejde
kan støttes ved brug
af de 240 genbrugsbutikker i landet.

Ny graver ved
Andst kirke er startet onsdag, d. 15/6.
Graveren vil blive præsenteret i næste nummer
af Andst Avisen.
AVISENS SOMMERFERIE falder normalt i
ugerne 28-29-30-31-32,
men bliver i år rykket en
uge frem, så det bliver
uge 27-28-29-30-31.

I denne avis kan du se
•

Peter Præsts besøg på Solhøj

•

Gymnastik med
frokost på Solhøj

•

Fodboldkampe
for U 12 og U10piger og U 8-, U 9og U 13-drengene

•

Om klimaaktivisters kampe og
sejre rundt i verdens lande.

GOD LÆSNING.

Peter Præst fra Askov besøgte Solhøj
Af Else Dalsgaard Petersen.

Torsdag d. 9/6 havde Solhøj
besøg af Peter Præst, der
holdt et forrygende foredrag
om sin medvirken i realityserien ”Hjem til gården” og
vandt præmien
på 500.000kr dog minus skat.

I Hjem til gården levede de af
vand og brød og grovvalset byggrød.
Peter tabte 11 kg på de 6 uger
optagelserne varede.
Ved hjemkomsten fik han desuden konstateret PTSD, så realitylivet har også en bagside.
Peter Præst er desuden den ældste, der har deltaget i programmet Hjem til gården.
Kæmpe tak til Peter
Præst for et fantastisk
levende foredrag med
sjove bemærkninger,
og vi kvitterede med
grin og latter, dejligt.

Der var diverse aktiviteter undervejs.

Peter Præst er sognepræst i Askov
og provst i Malt provsti.
Peter Præst fortalte om sin opvækst
på et lille landbrug.
Som 11 - årig fik han fast arbejde
på en gård, hvor han var i 6 år.
Her lærte han at “løbe efter køerne” og pakke “ roekule” ind og ud
i minus 10 graders frost.
Kunne man ikke det, kunne man
ikke vinde vinde i Hjem
til gården og dermed
ikke blive realitystjerne.
Peter præst er udlært
smed - har boet i kollektiv i 15 år været på højskole, teologistudiet,
og så deltaget i Hjem til gården,
hvor han så var så heldig at blive udtaget; lyder som et rigtigt
spændende liv.

Gymnastik
med frokost!
Af Else Dalsgaard Petersen.

Efter en ”hård” gymnastik-time havde Maren
disket op med sild med
det hele og maskeret
blomkål med
det hele.
Lækkert.

Fremragende indsats af U 12-pigerne
Af Kurt B. Frederiksen.

Gæsterne var som mange andre hold
i juni måned afbudsramt, men de
havde så lige den fordel at kunSkanderup/Hjarup har i
flere år været vores "onde" ne tage nogle dygtige 8-mands spillere med fra deres bedste hold. Men
ånd med nogle meget store hellere det end melde afbud, som det
sejre.
skete med Hover og Juelsminde.
Derfor var det med bange anelser,
at vi skulle møde dem på Andst
Mille, Sally og Isabell scorede måleStadion uden udskiftningsspillere, ne, mens Caroline havde mange gode
men med India som en fremragen- tilbud, men der var ikke mål i støvde målvogter kæmpede Sally, Mil- lerne.
le, Isabell og Caroline af alle kræfter, og det lykkedes at holde stil- Der er nu også grund til at rose spillingen 1-3 ved halvleg.
lerne for et rigtig flot fremmøde og
en god indsats til træning uge efter
Og så sker miraklet. Vi vinder 2. uge, og det giver altså pote ved kamhalvleg 1-0. Ganske enkelt et fan- pene.
tastisk resultat mod en meget
stærk modstander, som vinder 3-2,
og som derefter spillede 2-2 mod
Hatting/Torsted.

U 10-pigerne tog
to sejre.

Dem skulle Andst-pigerne så prøve kræfter med, og selvom det
U 10-pigerne var også på
blev til et nederlag på 1-2, var det
hjemmebane, og de hentede
igen en fortræffelig indsats.

to sejre.

Første modstandere var et hold
nybegyndere fra Fred. KFUM,
og det blev en let kamp med en
sejr på 7-0 til AUI.
Derefter ventede et brag af en
kamp mod Skibet IF, en kamp,
som Andst vinder med 5-4 til de
mange tilskueres store jubel.
Isabel havde virkelig fået de rigtige målstøvler på til de to kampe, og med seks mål blev hun
topscorer skarpt forfulgt af Signe
med fire, mens Laura og Asta
scorede et mål hver.
Fin indsats af målscorerne og
Alberthe, Gry, Frederikke og Liva.
De fortsætter med femmands
fodbold i efteråret ligesom U 12pigerne, da ingen af holdene desværre har nok spillere til 8mands fodbold, som er det
"normale" for begge hold.

12 drengehold
til JBU-stævne i
Andst
Af Kurt B. Frederiksen.

Der bliver trængsel på
Andst Stadion tirsdag
aften den 21. juni.
Ikke mindre end 12 drengehold
deltager i forårets sidste JBUstævne i 5-mands fodbold, seks i
U 9-rækken og seks i U 8rækken.
Det kræver lige fire baner, otte
mål og mindst fire kampledere, så
der bliver noget at se til for trænerne og fodboldudvalget.
Mens U 9-holdet har fået to sejre
efter ombrydningen, har U 8holdet både prøvet at vinde og at
tabe ved det første stævne i Brørup, men begge AUI-hold har vist
udmærket spil, og det er det vigtigste i den alder.
I U 8-rækken vandt Brørup med 4
-3 over Andst, som derefter vandt
3-1 over Gesten.
Felix med tre, Jaxon med to og
Marius med et mål stod for scoringerne, mens de øvrige spillere
var Silas, Magnus og Johan, og de
gjorde det også godt.
Begge hold fortsætter i 5-mands
rækkerne efter sommerferien.

Fantastisk forårsafslutning.
U 13 drengene i AUI fik en fantastisk afslutning på forårsturneringen med to sejre i to kampe
trods savnet af to af de bærende
kræfter, Gregers og Sebastian.
Først blev Gredstedbro slået med
2-1 i en rigtig god kamp, hvor
Daniel måtte ryste en fantomredning ud af ærmet i sidste minut
for at sikre de tre points.
En ny spiller, Nicklas, fik debut
med en scoring, mens Mikkel Ø
omsatte et straffespark i mål.
To dage senere kom Kolding
Nord på besøg i Andst, og der
var hverken gejst, tempo eller
spillehumør over første halvleg,
som Koldingholdet vandt 3-1.
Men en kraftig opsang i pausen

gjorde underværker, og det var et
helt andet Andsthold, de mange
tilskuere fik at se i anden halvleg.
Et hæsblæsende angrebsspil godt
anført af Tobias og Daniel gav
ikke alene udligning til 3-3, men
også en føring på 4-3.
Gæsterne var tæt på et selvmål,
da en markspiller ramte egen
overligger i et redningsforsøg,
hvorefter de kort efter udlignede
til 4-4.
Tempoet og intensiteten fik en tak
op, gult kort og 10 minutters udvisning til en orange spiller, hvorefter Tobias med sit tredje mål i
kampens sidste minut sikrede en
sejr på 5-4. Øvrige mål blev lavet
af Lucas M. og Mikkel.

Et helt forrygende forår hvor holdet slutter på en særdeles flot andenplads, hvis topholdet fra Dalby kan slå F. C. Fredericia.

U 9-drengene
Men det går også fint for U
9-drengene, der efter ombrydningen rykkede fra Brækken ned i C-rækken.
Men her er de næsten for stærke.
I hvert fald gav det første stævne
to sikre sejre. Først 8-0 over Bække, hvorefter Læborg/Askovholdet blev slået 5-2.

Den grønne hammer falder i verdens retssale.
Fra Verdens Bedste Nyheder.

Kampen for miljø og klima
føres i dag ofte i retten. Det
er dog ikke hos domstolene, den grønne omstilling
skal komme fra, mener ekspert. Men de kan tvinge
politikerne til at tage ansvar.
Det sker oftere og oftere, at klimaaktivister står foran en domstol. Ikke fordi de har gjort noget
ulovligt, for eksempel blokerede
veje for lastbiler, der importerer
soja fra regnskoven, eller indgangen til en svinefabrik. I stedet er
det, fordi aktivisterne selv sagsøger store organisationer og endda
regeringer for ikke at gøre nok for
eller helt at modarbejde den grønne omstilling.
”Der er et virkelig spændende
fokus på klima og miljø i hele
verden. På grund af Parisaftalen
er der endda en juridisk bindende
global klimaaftale, der kræver, at
landene melder tilbage, hvordan
de er i gang med at reducere deres
CO2,” fortæller Henrik Andersen,
der er lektor på CBS Law og har
forsket i klimaret.
”Derfor er der flere og flere
NGO’er, og/eller borgere, der kan
lægge sag an mod organisationer
eller regeringer, hvis de ikke gør
nok”.
Et eksempel, hvor det er lykkedes, er i Nepal. Højesteretten i
landet har lige standset et byggeprojekt af en ny lufthavn, fordi
klimaaktivister argumenterede
for, at det gik for meget ud over
klima og miljø.
I forbindelse med lufthavnen
skulle 2,4 millioner træer fældes.
Det ville have haft en stor negativ
klimapåvirkning. Derudover ville
det have store konsekvenser for

miljøet, fordi Parsa National Park,
der er rig med biodiversitet, støder op til det forslåede byggested.
Lufthavnen ville også ødelægge
flere korridorer til store dyr, som
tigre og elefanter, og vigtige
vandressourcer.
Lufthavnen skal med stor sandsynlighed stadig bygges, men på
en lokation, hvor lokalsamfund,
træer og dyr ikke bliver påvirket.
”Klimaforandringerne er her,
og det er alvorligt”
Klimaaktivisters kamp i Nepal er
ikke enestående. Verdens retssystemer ser flere og flere miljø- og
klimarelaterede sager. Og det er
faktisk cirka 150 lande, som har
grønne forfatninger.
Forfatningerne indeholder blandt
andet bestemmelser, der anerkender retten til et sundt miljø eller
refererer til en regeringspligt til at
forhindre miljøskader.
Studier har påvist en 15 procent
forbedring af miljøet i lande med
grønne forfatninger. Der er også
flere eksempler i verden, hvor
naturen får samme rettigheder
som mennesker.
For eksempel naturområder i New
Zealand, Colombia og Australien.
”Grunden til, at klimaaktivisterne
bliver taget mere seriøst, er, fordi
videnskaben er blevet bedre til at
bevise klimaforandringerne. Jeg
tror, at det er ved at gå op for
folk, at klimaforandringerne er
her, og det er alvorligt,” siger
Henrik Andersen.
”Det forøgede fokus på klima og
miljø gør, at der også er kommet
fokus på, hvordan vi bliver grønnere gennem lov og regler. De
nye regler gør det nemmere at
sagsøge organisationer eller regeringer, der bryder dem”.
Henrik Andersen er med til at opstille vejledende principper, som
domstole kan støtte sig op af i
klimaretssager. Det foregår igennem European Law Institute

(ELI), der er en NGO, som har til
formål at styrke det europæiske
juridiske fællesskab.
Det er dog ikke altid lige let.
”Vi hjælper domstole med at
håndtere klimaretssager. Ved at
vejlede om, hvor langt juraen går
i det her. Hvis man kan påvise, at
en virksomhed eller regering forvolder skade eller krænker erstatningsretten eller menneskerettighederne, så har man en god
sag,” siger han.
”Problemet er, hvis det er en virksomhed, der udleder meget CO2,
så stiger det op i atmosfæren og
rammer et helt andet sted. Hvordan forbinder vi så en ø, der bliver oversvømmet, til en virksomhed i USA, der pumper CO2 ud?”.
Ansvaret ligger hos politikerne
Kampene er i fuld gang rundt omkring i verden.
I år er syv mennesker blevet hyldet med den såkaldte grønne nobel pris, der er en international
pris for klimaaktivisme, for at
vinde skelsættende klimaretssager. Vinderne af prisen er blandt
andet Chima Williams, som var
med til at holde Shell ansvarlig
for et oliespild i Nigeria. Og Marjan Minnesma, der hev den hollandske regering i retten, på
grund af deres passivitet på klimaområdet, og vandt.
Henrik Andersen synes, at det er
spændende, at der er flere og flere
miljø- og klimaretssager, men at
man skal huske på, at ansvaret
ligger hos de lovgivende institutioner. Ikke hos domstolene.
”Hvis et land skal blive grønnere,
så er det landets politikere, der
skal lave de nødvendige reguleringer til borgere og virksomheder, så landet når de mål, de har
lovet gennem Parisaftalen,” siger
han.
”Domstolene kan dog sige, at staten har en forpligtelse til at gøre
noget eller gøre mere, end den
gør nu, og at individer altså har
de her rettigheder som at leve et
liv i sikkerhed.
Det kan rykke på noget, fordi
det tvinger politikerne til at tage ansvar”.

Bevingede
OVERSKÆG
Ska’ du op og vippe på fars overskæg?
Fra Storm P.s fortælling, ”Beværtningen
lukker” i samlingen ”Tretten øre”, 1915.
Her er det sidste ord dog øreflipper, men
da Storm P. forud for fortællingens offentliggørelse fortalte den fra kabaretscener, blev den her angivne form anvendt, og da skabtes populariteten.
Jf. udtrykket Op på fars hat!

En lille hest på lodne ben

I en butik på Nørrebro
gik hesten ind og så på sko.
Men da den ikke havde penge
så fik den lov at vente længe.
I tyve år sad hesten der.
Men pludselig kom en barber
og gav den et par kludesutter. Så løb den hjem på to minutter.

Halfdan Rasmussen.

En lille hest på lodne ben
gik tur på gadens hårde sten.
Den var så træt i sine hove
og ville gerne hjem og sove.

Mange ord er vandret længe til fods, før de blev bevingede.
Marie von Ebner-Eschenbach.
I begyndelsen var ordet - og til sidst frasen.

Stanislaw Jerzy Lec.
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