Avisen skriver om …
Af Susanne Pedersen.

DGI Sydvest, Vejen Kommune og Gå-værterne i Vejen Kommune har arrangeret et Gå-Marathon på
42,2 km., et Halvmarathon
på 21,1 km., samt et Kvartmarathon på 10,6 km. –
Mødested/startsted er listet op
herunder.
Det eneste, det kræver, er gode
sko, tøj efter vejret og lysten til at
gå i fællesskab.
DER ER 81 TILMELDTE.

Det har fundet sted ...
Mandag d. 29. august 2022 – 10,6
km. og 5,3 km. – Rødding,
Torsdag d. 1. september 2022 –
10,6 km. og 5,3 km. – Skrave,
Mandag d. 5. september 2022 –
10,6 km. og 5,3 km. – Andst,
og den sidste gang bliver
Torsdag d. 8. september 2022 –
10,6 km. og 5,3 km. – Vejen.

Tidsplan:
Kl. 16.30
Kl. 17.00
Kl. 17.05

Indskrivning
Start 10,6 km.
Start 5,3 km.
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Gåmarathon, som
mandag førte mange vandrere gennem Andst.
SOMMERMARKED.
Fodbold i AUI’s
mange aldersgrupper, piger og drenge
USA er kommet ind
i klimakampen ved
en stor ny lov.

God læsning.

Preben Kok holder
foredrag i
Andst Kirke
15.9.2022 kl. 19.00
Han fortæller om sit arbejde
og sin tro.
Han går i clinch med parforhold, skyld, magtesløshed,
stress og illusionen om det
perfekte menneske.
Han giver mennesker i krise
mulighed
for at dele
ansvaret
og sorgen
med Gud,
når livet
gør ondt,
og meningen hører
op.

Der var som nævnt i datooversigten besøg i Andst mandag fra
gåmarathon i Vejen kommune,
som DGI hjælper med at arrangere.
https://www.dgi.dk/loeb/
arrangementer/202211062004?
fbclid=IwAR2wqvi4ChYmLmt03
QfmwaG1FfjSv8jGwBklNiYQNl
DqmcZDiFERxpGpjgs
Jeg havde lovet at gå forrest som
gåvært på en 10 km tur rundt i
skønne Andst.
På turen rundt i Andst blev der
spurgt til maaange ting ikke mindst
antal elever på Andst efterskole,
børne- og skolecenter, Andst stationsbygning, broen mellem Andst
station og Store Andst, Andsthallen (Andst borger og Aktivitetscenter), Andedammen, Andereden,
stadion, byfest, klubhus, hvor Høkeren lå, forsamlingshuset, kirken,
den tidligere affaldsplads og den
meget flotte udsigt over Gamst Søenge, Gamst forsamlingshus,
Gamst station, som hang sammen
med Troldhede-banen, de nye udstykninger og alle de fine stier og
huse vi har rundt i byen. Mange
positive tilkendegivelser blev givet
fra dem, der både havde været forbi tidligere, fx når vi arrangerer
kommuneløb, hvor vi går og løber,
og dem som første gang besøgte
Lille Andst i stedet for at køre forbi på hovedvejen.

Der blev også spurgt til, hvad der
dog havde været i det kæmpe hul,
hvor Elly og Claus, alias genbrugsElly og secondhand Claus bor. De
fik så fortalt, at der havde været en
lokal affaldsplads. For at få en lille
uddybning har jeg i dag fået bekræftet af Elly og Claus, at der også har været grusgrav/materialegård for Vejen kommune
Se billederne her og gå evt. ind på
ovenstående link.

Sidste tur var så i Vejen i torsdags.

2 sejre mere til
U 10-drengene.
Af Kurt B. Frederiksen.
Andstdrengene sluttede de tre
indledende stævner i JBUturneringen af med maner, idet
begge kampe blev vundet.
Første modstander var fra Skodborg, som er det eneste hold, vi har
tabt til her i efteråret (4-5 efter en
føring på 4-0 ved halvleg).
Og de to hold gav hinanden en
glimrende kamp med masser af
godt spil, store chancer og flot
målmandsspil i begge ender af banen.
Og hvor var det skønt at se og høre
de mange forældre på begge sidelinier, som var flittige med applaus
for de mange flotte præstationer,
mens de lod trænerne om at vejlede.
Super kamp, som Andst vandt 2-0.
Næste modstander var fra Rødding, og de havde et klart mål: De
ville ikke tabe 7-1, som de gjorde,
sidst, de to hold mødtes. Og det
lykkedes for dem, da nederlaget
"kun" blev på 5-1.
I de to kampe scorede Andreas fire
af målene, mens Kasper, Teodor
og Storm også kom på scoringslisten.
Ahmed og David var stærke i målet.
Der bliver nu en ombrydningspause, og så genoptages turneringen
omkring den 17-18. september, og
her bliver det spændende at se, om
vi rykker op i B-rækken, eller om
vi bliver i C-rækken

U 9-drengene i
storform.

blev markspiller og scorede til 20.

Af Kurt B. Frederiksen.

Magnus, der havde scoret to mål,
gik til baglinien, og da målmanden gik ud imod ham, trillede
han smukt, smukt bolden på
tværs til Felix, der havde let ved
at score et af sine fire mål.

Fodbolddrengene på U 9-holdet
i AUI havde hjemmebane i de
to sidste kampe i den indledende turnering.
Det gav to sejre på 2-0 over Brørup og 6-2 over Vejen. Dermed
nåede holdet op på fem sejre og
en enkelt uafgjort kamp, så det
tyder på en oprykning til den
næstbedste række i Region 4’s
turnering, når den genoptages efter ombrydningen omkring den
17-18. september.

Masser af godt sammenspil med
Malte som en dygtig og suveræn
spilfordeler på midtbanen, hvor
Emil og Johan også var effektive.
Mod Brørup havde Marius flere
klasseredninger i målet, inden han

I kampen mod Vejen var det sjette mål meget, meget flot.

Signe kom også på måltavlen, da
hun sendte bolden i mål fra midterlinien, og hun overtog også
målmandstrøjen i to halvlege
med succes.

”Kongekamp”
af U 14-drengene.
Af Kurt B. Frederiksen.
Vejen SF mødte op på Andst Stadion med lutter sejre og en målscore på 18-2, så der var lagt op
til et nederlag til AUI i liga 5kampen mellem de to hold, da
Andst-holdet både havde tabt,
vundet og spillet uafgjort i de
første tre kampe her i efteråret.
Men de "grønne" udviste en fantastisk fightervilje, og selv om
Vejen kom foran 1-0, gav hjemmeholdet aldrig op.
(Fortsætter side 4)

Det lykkedes da også at udligne til slutresultatet 1-1 på et
mål af Mikkel Ø.
En rigtig "kongekamp", hvor
de mange tilskuere, heraf en
stor del fra Store Andst Efterkole, men også klassekammerater virkelig bakkede hjemmeholdet op til den store guldmedalje.
U 12-holdet i 8-mands fodbold har også gjort det godt
her i efteråret, men holdet
måtte se sig slået med 1-3 i
udekampen mod Sommersted.
Ved stillingen 1-1 bølgede
kampen frem og tilbage, men
et uheldigt selvmål slog helt
AUI-drengene ud af kurs, og
så var nederlaget en kendsgerning.
Mikkel Ø var igen ene om at
score, og det var han forøvrigt
også i en tidligere kamp mod
Haderslev KFUM, hvor Andst
vandt 2-0.

Oprykning
uden at spille.
Af Kurt B. Frederiksen.
U 15-pigerne i Andst/Skodborg
havde set frem til den sidste hjemmekamp mod Aabenraa i JBUturneringen inden ombrydningen,
men dagen før kampen fandt den
sønderjyske træner ud af, at han
kun kunne mønstre 7 spillere, idet
10 andre havde meldt afbud.
Kampen skulle være spillet senest
søndag d. 4. september kl. 23.59,
så der var ikke mulighed for en
flytning.
Aabk-spillerne har kendt turneringsplanen siden starten af juli, så
klubånd og kammeratskab må være "en by i Rusland" og en hån
overfor træneren, der uden tvivl

har gjort alt, hvad han kunne for
at stille hold.
Med de tre skrivebordspoints
slutter Andst /Skodborg på en
suveræn førsteplads med lutter

sejre og en enkelt uafgjort kamp,
og det betyder oprykning til liga
2, DBU Jyllands næstbedste 11mands række, som kommer til at
bestå af tre puljer med hver 8
hold.

Årgang 2016 i
kamp.
Af Kurt B. Frederiksen.
Det var svært at finde parkeringspladser ved Vejen Idrætscenter,
da årgang 2016 skulle til deres
første stævne i 3-mands fodbold.
De 6 hold gav de mange fremmødte forældre og bedsteforældre
nogle herlige kampe, og der blev
lavet mange flotte mål.
I 3-mandsfodbold er der ingen,
der må tage med hænder, så alle
skal bare lade fødderne tale. De
andre hold havde prøvet at spille
kampe tidligere i deres fodboldkarrierre, og det skulle AUIdrengene lige vænne sig til, så det
blev til nederlag på 1-4 og 0-4 til
to Vejen-hold og 1-2 mod Holsted.
Men vi ser frem til det næste stævne på søndag i Glejbjerg.

Fra Verdens bedste Nyheder,

Nærmest ud af det blå kom
en klimalov på plads i det
amerikanske senat. Den er
både enorm i sit omfang og
det absolutte minimum fra
USA.
Så skete det endelig. En tirsdag i
midten af august underskrev præsident Biden sin klimalov.
Den demokratiske leder af senatet,
Chuck Schumer, fulgte intenst med
over præsidentens skulder og udbrød næsten forbløffet: ”It’s now
law,” da Biden havde sat sin signatur.
Så skete det endelig.
USA – der alene har udledt en fjerdedel af hele verdens drivhusgasser de sidste par hundrede år – har
nu en historisk stor klimalov på
369 milliarder dollars. Og Schumers lettelse, over at det rent fak-

Lige til sidst et spørgsmål: Er der slet ingen drenge
fra årgang 2015, (første klasse), i Andst, der kunne
tænke sig at spille fodbold ?

tisk lykkedes, er forståelig. Klimalovgivning i USA har altid været en lang og sej kamp, som flere
præsidenter har prøvet kræfter
med og tabt.
Og den nye lov, der i den grad
også har fået hugget en hæl og
klippet en tå og blevet omdøbt til
en ”inflationsbekæmpelseslov”
for at få den til at glide ned, kom
da netop også som en overraskelse efter en perlerække af skuffelser og sammenbrudte forhandlinger blandt demokraterne (ingen
republikanske senatorer stemte
for loven).
Men et par demokratiske senatorer med kulpenge i baglommen
og industrivenner på sidelinjen,
der før har stukket kæppe i hjulet
på Bidens klimaambitioner, vendte på en tallerken, og loven blev
vedtaget ud af det blå. Et par uger
tidligere havde ingen set det komme.
Og at det så rent faktisk er en klimalov med enorm effekt på kli-

maet og den fremtidige klimakamp er en endnu større overraskelse.
Det er selvfølgelig en helt utilstrækkelig lov.

Den gør ikke USA til en klimaduks, og USA vil stadig ikke nå
sit mål om at skære 50 procent af
udledningerne i 2030 (forskere
anslår, at USA med loven vil reducere drivhusgasserne med
knap 40 procent, mod cirka 20
procent før loven). Og den fikser
da slet ikke klimakatastrofen
(men det er der jo ikke en enkeltstående ting, der kan).
Men den vil alligevel have en
kæmpe effekt, og den bliver rost
af amerikanske klimaforskere,
der endelig, endelig ser substantiel klimapolitik fra historiens
største klimasynder.
(Fortsætter på side 6)

Og udover de konkrete klimaeffekter – ifølge forskere vil loven i sig
selv skære de amerikanske udledninger med omkring 900 millioner
tons CO2 om året i 2030 – har den
et enormt potentiale både hjemme i
USA og internationalt for at sætte
kæmpe, grønne ringe i vandet.
Loven gør det nemlig billigere og
nemmere at komme ind i klimakampen på mange niveauer fra
virksomheder til lokale myndigheder, private og store føderale agenturer.
Eksempelvis sætter loven penge af
til en grøn bank, der skal sikre billig finansiering til grønne projekter, der på den måde kan tiltrække
private investeringer oveni hatten –
måske en 5-10-dobling af bankens

27 milliarder dollars.
Samtidig åbner loven for en anden
enorm pose penge: Op mod 350
milliarder dollars ekstra i lån til
energiprojekter og elbiler. På den
måde kan virksomheder nemmere
låne penge til at bygge fx batterifabrikker eller grøn energiproduktion.
Desuden kaster loven
og dens tilhørende
investeringer mange
milliarder dollars ind
i udbygningen af grøn
energi i USA – og jo
mere, man bygger af
en ting, jo billigere
bliver det at lave, fordi man videreudvikler
og effektiviserer produktet og produktionen. Det betyder, at

prisen på fx solceller – der allerede kan give det billigste energi i
historien – vil falde endnu mere,
også uden for USA. På den måde
vil loven også skubbe på den
grønne omstilling globalt.
Udover udbygning af grøn energi
vil klimaloven også skabe mange
grønne jobs i USA – op mod 9
millioner over de næste 10 år, når
der skal produceres solceller og
bilbatterier, rejses vindmøller og
højspændingsledninger, installeres varmepumper og isoleres bygninger og tusinde andre ting.
Grønne jobs vil styrke amerikanernes støtte til grøn politik i
fremtiden.

Og fremtiden, ja, den er selvfølgelig afgørende i amerikansk klimapolitik.
På trods af alle dens enorme konkrete og fremtidige effekter er
klimaloven jo kun en absolut minimumsindsats fra historiens største klimasviner. Men den giver

landet et vindue for rent faktisk
at nå sit klimamål for 2030, hvis
der kommer mere handling. Den
bringer USA ind i klimakampen.
Og den er den første trædesten
mod det næste slag.

Gymnastik på Solhøj

AFLYST
19. september

Bevingede ORD
PERESTROJKA
(Russisk ord, der betyder nystrukturering, ombygning).
Det ord blev sammen med ”glasnost” de
centrale begreber i den sovjetiske statsleder Mikhail Gorbatjovs liberaliseringsprogram.
Begge ord blev brugt i en skelsættende
tale, han holdt d. 27. jan. 1987, og han
har skrevet en bog om emnet, udgivet i
1987.
Mikhail Gorbatjov døde 30.8. i år.

Fem små duer på et tag
sang om stævnemøde.
Nummer eet fik hedeslag
og faldt om og døde.
Fire duer sang i kor
om at gå og kysse.
Én blev skudt af en major
med en ærtebøsse.
Tre små duer sang om kval,
ensomhed og smærte.
Én faldt ned fra femte sal
med så tungt et hjærte.

Halfdan Rasmussen.

FEM SMÅ DUER.

To er nok en sommerdag
og i lyse nætter.
To små duer på et tag
synger nu duetter.

Intet er så vanskeligt at udføre, har så liden udsigt til held eller er så farligt at håndtere som indførelsen af en ny tingenes tilstand.
Niccolo Machiavelli.
Gentleman: en der viser respekt selv over for mennesker, der ikke kan være ham til
nogen gavn.
William Lyon Phelps.

12/9 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
12/9 - 2022 kl. 16.00
Badminton for unge spillere

13/9 - 2022 kl. 14.00
Læsekreds i konfirm.st.
14/9 - 2022 kl. 14.00
Krolf på Solhøj
15/9 - 2022 kl. 19.00
Preben Kok - foredrag i
kirken: Skæld ud på Gud
18/9 - 2022 kl. 10.00
Gudstjeneste - 14. s. e.
Trinitatis
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