
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Flammerne 
brændte sko-
vene ned. 
Nu skal 1 milliard træ-
er genplantes. 
 
Fra Verdens bedste Nyheder. 
 
I løbet af de næste ti år vil USA 
plante træerne på et udbrændt 
område, der er seks gange så stort 
som Fyn.  
Hvert år bliver USA ramt af ad-
skillige skovbrande, der brænder 
tusindvis af træer ned til grunden. 
Alene i år har de voldsomme  

 
flammer allerede opslugt 23.000 
kvadratkilometer skov i landet. Det 
er dobbelt så meget som i samme 
periode i 2021 og tre gange så me-
get som 2020. Og med fortsat sti-
gende temperaturer lurer der endnu 
flere brande på sigt. 
Men med en ny aftale har USA’s 
landbrugsministerium nu besluttet 
at genplante over en milliard træer 
i løbet af de næste ti år. Genplant-
ningen af skovområderne skal ske 
på 1,7 millioner hektar udbrændt 
land. Det svarer rundt regnet til et 
areal, som er seks gange så stort 
som Fyn. 
Planerne bliver hilst velkommen af 
Gry Bossen, som er politisk koor-
dinator for Ver-
dens Skove.  

  
 

 
Læs i denne avis 
om… 
 

De voldsomme skov-
brande rundt i verden 
 

Y’s mens Loppemarked 
 

Spejdernes tibud 
 

Fest og kiropraktik på 
Solhøj 
 

Fodbolden, der ruller 
 

God læsning! 

https://apnews.com/article/wildfires-fires-forests-trees-plants-de0505c965c198a081a4b48084b0e903
https://apnews.com/article/wildfires-fires-forests-trees-plants-de0505c965c198a081a4b48084b0e903


  
 
 

 

Lunderskov Y`s Men`s Club afholder 
Loppemarked den 3. september fra 9-12  

   på Loppegården, Rolykkevej 4, Lunderskov. 
 
 
 

Gamle traditioner – nye lopper. 
Efter Corona forsøgte klubben at ændre på åbningstider og formen for Loppemarkedet. 

Det gik fint, men ikke så godt som håbet. Vi vender derfor tilbage til traditionen med 4 Loppemar-

keder om året, ligesom den traditionelle Tombola lukker op igen.  

Ligeledes vil cafeteriet igen servere kaffe m.m., så der kan gæsterne drøfte dagens gode køb og 

sommerferiens oplevelser over en kop kaffe. 

 

Men lopperne er nye.  
Siden seneste Loppemarked er der kommet mange nye, gode ting ind på hylderne. Der er indsam-

let og modtaget blandt andet et stort antal rigtig flotte kontorstole og kantineborde med klap op 

ben. Ligeledes er der mange møbler og meget udstyr, der vil gøre sig i en studiehybel – også til 

Loppepriser. 

Hele Loppemarkedet er baseret på frivillig arbejdskraft fra klubbens medlemmer, og overskuddet 

går til ungdomsarbejde i fortrinsvis lokale foreninger og internationale projekter. 

 

Mere information om klubben / loppemarkedet findes på:  

http://www.lunderskov.ysmen.dk  

Følg os på Facebook 

 

Vi glæder os til at byde velkommen til gamle som nye kunder   
 

 

På informationsudvalgets vegne 
Ruth Kristensen 

http://www.lunderskov.ysmen.dk/index.php?id=2770
https://www.facebook.com/lunderskov.ysmensclub.9/


Ifølge hende er det dog vigtigt, at 
amerikanerne tænker på at ned-
bringe risikoen for fremtidige 
brande, når de går i gang med gen-
plantningen. 
“Det er vigtigt, at man ikke planter 
for tæt, og at man sørger for at 
plante hjemmehørende træarter, 
som er godt tilpassede til det lokale 
klima,” forklarer hun. 
 
Værdifulde skove. 
“Skove er et vigtigt værktøj i kam-
pen mod klimaforandrin-
ger,” siger Tom Vilsack, 
USA’s landbrugsmini-
ster, i 
en pressemeddelelse ved 
offentliggørelsen af skov-
planen i slutningen af ju-
li. 
For skove optager og bin-
der nemlig enorme 
mængder af CO2 

 gennemsnit binder hvert 
hektar skov cirka 10 tons 
CO2 om året. Det svarer 
til det samme som en en-
kelt danskers årlige CO2-
udledning.  
Ved at lagre kulstoffet er 
skovene derfor i høj grad 
med til at bremse klima-
forandringerne. 
 
Skovenes værdifulde 
funktion er derfor også 
hæmmet af, at der hver 
dag i gennemsnit bliver 
fældet 42 millioner træer 
rundt omkring i verden. 
Lagt sammen med øde-
lagte skovområder grun-
det naturkatastrofer mi-
ster verden i gennem-
snit 4,7 millioner hektar 
skov om året. Det svarer 
til et område på størrelse 
med Danmark. 
Desuden kan de mange 
fældede træer ifølge Gry 
Bossen være med til at 
skabe endnu flere skov-
brande i fremtiden. 
 
“Skove er med til at regu-
lere det globale klima, og 
de spiller ofte en afgøren-
de rolle for mængden af 
regn, der falder i et områ-
de. Så når man fælder 
skovene, formindskes 
mængden af regn, hvilket 
igen bidrager til, at områ-

 det bliver tørrere og dermed mere 
udsat for brand,” forklarer hun. 
 
Voldsomme skovbrande 
Blandt de mange grunde til øde-
lagte skovområder er det især 
brande, som gør mest skade.  
 
I USA er flammerne blandt andet 
årsagen til 81 procent af ødelagte 
skovområder.  

Heraf er over 90 procent af dem 
menneskeskabte. 
For med varme temperaturer, en 
tør jordoverflade, lav luftfugtig-
hed og lidt vind skal der ikke 
mere end et tændt cigaretskod til 
for at antænde en uhåndgribelig 
og ødelæggende skovbrand. 
 

https://www.usda.gov/media/press-releases/2022/07/25/biden-harris-administration-announces-plans-reforestation-climate
https://globe-conscious.com/trees-cut-down-each-day-year/
https://ourworldindata.org/deforestation


5 års fødsels-
dag på Solhøj  
Af Else Dalsgaard Petersen. 

Torsdag d. 11. august 
fejrede Solhøj 5 års fød-
selsdag.  

Dette blev fejret med kaffe, lækker 
kringle og lagkage, begge dele fa-
brikeret af Jytte.  

Vi var 23 gæster, der hyggede sig 
med sang og snak, og Rita og Jytte 
læste historier fra Lune Jyder. 

Maren fortalte om tiden på Linie 5, 
hvor det hele startede, indtil Bru-
gerrådet flyttede på Solhøj. 

 

Det var en festlig og fornø-
jelig eftermiddag 

 



 

Den 8. August havde vi 
besøg af Anne Toubøl 
fra Kiropraktisk Klinik 
Vejen. 
 
Anne fortalte om, hvordan vi 
kunne undgå overbelastning 
af kroppen, og hvordan vi 
kunne dispensere for det med 
øvelser. 
 
Vi var selvfølgelig også altid 
velkommen i klinikken. 
 
Hun fortalte også, at i gamle 
dage blev kiropraktorer nær-
mest fremstillet som kvaksal-
vere, men i dag er de fuldt ud 
godkendt.  
 
Uddannelsen tager ca 7 år. 
Der blev stillet en del spørgs-
mål fra salen, og Anne var 
god til at svare. 
 

Tak til Anne for besøget 

 

Solhøj: Rettelse til Programmet: 
Torsdag d. 29. september kl. 14.00 Banko 
Torsdag d. 13. oktober kl. 17.30 Fælles-
spisning. 



Så ruller fod-
bolden i Andst. 
Af Kurt B. Frederiksen. 

Så er fodboldtræningen i 

Andst i fuld gang, og når 
dette blad læses har seks af 
de syv ungdomshold i AUI 
været i kamp.  

Det eneste hold, der har spillet in-
den deadlinie til denne udgave af 

Andst-avisen, er U 14-drengene, 
som i første omgang havde frisøn-
dag.  

Men Billund/Jelling havde efteran-

meldt et hold, og det blev en rigtig 
god start for AUI-drengene, som 
efter en udmærket kamp vandt 

med 4-1.  

Et hattrick fra Tobias og et enkelt 
mål af Gregers sikrede den fortjent 
sejr. 

 

 U 15-pigerne fra Andst/Skodborg 

skulle have mødt Christiansfeld i 

den første hjemmekamp i man-

dags, men pigerne fra honningka-

gebyen har ikke kunnet samle 

hold, og derfor har de trukket sig 

ud.  

I skrivende stund ser det ud til, at 

både U 12-drenge, U 12-piger, U 

10-drenge og U 9-drenge kommer 

i gang med deres kampe, og det 

er noget alle ser frem til.  

Men hvor ville vi gerne se nogle 

drenge og piger fra 1. klasse til 

fodbold i AUI, og er der nogen, 

der har lyst til at spille eller være 

træner, så er det bare om at gribe 

telefonen og ringe til et udvalgs-

medlem. 

 

 

 

(Skovbrand fortsat). 
 
Men det er ikke kun i USA, at 
skovene står i flammer.  
Skovbrande har i flere år hærget i 
varme lande som Australien og 
Brasilien, og i Europa kunne der 
i år rapporteres om adskillige 
skovbrande i Spanien, Portugal, 
Frankrig og sågar Storbritannien. 

 

Global indsats 
I 2018 lancerede organisationen 
Plant-for-the-Planet kampag-
nen Trillion Tree Campaign, som 
har til formål at plante en billion 
træer forskellige steder i verden. 
Ind til videre er det lykkedes or-
ganisationen at plante over 13 
milliarder træer. 

 

Samtidig har lande som New 
Zealand og Vietnam også lagt 
planer om at plante træer i milli-
ardvis. Med en større global ind-
sats kan der derfor være håb om, 
at skovene med deres høje lag-
ring af CO2 kan spille en afgø-
rende rolle i kampen mod klima-
forandringer. 

https://www.plant-for-the-planet.org/


  

 

 

 
 

 

 

 
 

OVERSKÆG 
 
 

Ska’ du op og vippe på fars 
overskæg? 
 
 

Fra Storm P.s fortælling 
”Beværtningen lukker” i 
samlingen ”Tretten øre”. 
 

Her er det sidste ord dog 
øreflipper, men da Storm P. 
forud for fortællingens of-
fentliggørelse fortalte den 
fra kabaretscenen, blev den 
her angivne form anvendt, 
og da skabtes populariteten. 

 

Bevingede ord 

 

JEG HAR EN VEN. 
 

Jeg har en ven 
der er så stærk, 
at han kan løfte 
Frederiksværk! 

 

Han er så stor 
at hatten når 

derop hvor himlens 
skyer går. 

 

Når månen går 
sin aftentur, 

så brur han den 
som armbåndsur. 

 

Og himlens stjerner 
i det blå, 

dem går han rundt 
og sutter på! 

 
 

Skabende fantasi er kunsten at se ting, som ikke er endnu. 
Piet Hein. 

 

Det er vor egen fantasi - og intet andet - der sætter grænsen for, hvor langt vi kan hå-
be at nå i fremtiden. 

Charles F. Kettering. 
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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 2323-4817 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

22/8 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

22/8 - 2022 kl. 16.30 
Sommerton - badminton 
for hele familien 
 

24/8 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

25/8 - 2022 kl. 14.00 
Foredrag v/Kjeld Vejrup 
Lauridsen. ”Vadehavet 
før og nu”  
 

28/8 - 2022 kl. 09.00 
Gudstjeneste - 11. s. e. 
Trinitatis  

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

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

 

Fik du nogle gode oplevel-
ser i sommerferien? 
Måske var det en idé at 
bringe dem videre, så an-
dre kan få lignende ople-
velser. 


