
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Af Maria Moesgaard. 
 

Det sker d. 26. oktober kl. 
19.00-21.00 i Solhøj (Solhøj 
2) her i Andst. 
 
Folketingsvalget er i fuld gang. 
Meningerne og de politiske bud-
skaber er mange, og plakaterne er 
hængt op i lygtepælene.  
 
Og vigtigst af alt er det at huske, 
at vi er en del af et demokrati.  
 
Abraham Lincoln sagde engang:  
”Demokrati: regering af folket, 

gennem folket for folket” 
 
Folketingsvalget er vores mulig-
hed for at få indflydelse på rege-
ring af landet. Men Christians-
borg kan synes langt fra Andst.  
Heldigvis har vi mulighed for at 
vælge lokale kandidater ind i Fol-
ketinget.  
 
Her i Andst er vi kendt for at væ-
re et engageret og nysgerrigt sam-
fund – ”I Andst rykker vi”. Der-
for er det kun naturligt, at vi skal 
have en valgdebat hertil.  
 
Vi er så heldige at få besøg af Fri-
da Bruun fra Moderaterne, Lene 

Baggesø fra 
Dansk Folkeparti, 
David Dam Jen-
sen fra Sociali-
stisk Folkeparti, 
Bjarne Lastein fra 
Radikale Venstre 

og Rasmus Sandvej fra Det Kon-
servative Folkeparti.  
 

Så lad os sam-
men være nys-
gerrige på politik 
på tværs af fløje.  
 
Kom og vær med 
til at skabe en 
god debat og få 
en kop kaffe med 
i købet. ☺  
 
Der vil være rig 
mulighed for at 
stille spørgsmål 
til alle kandida-
terne undervejs.  
 
Hvis man allere-
de nu har nogle 
spørgsmål, man 
ved, man gerne 
vil have besva-
ret, så send dem 
til mo-
es2210@hot-
mail. Så vil vo-
res ordstyrer 
forsøge at tage 

dem med undervejs i debatten.  
 

Så tag din nabo eller familie under 
armen og 
kom til en 
hyggelig og 
spændende 
stund sam-
men med Fri-
da, Lene, Da-
vid, Bjarne 
og Rasmus.  
 
Vi glæder os 
til at se jer 
alle. 

 SÅ KOMMER DER VALGDE-
BAT TIL VORES DEJLIGE BY. 

En ny avis med… 
 
• Tilbud om valg-

debat 
• Nyt fra Solhøj 
• Natminton - en 

oplevelse i mørke 
• Tilbud fra Y’s-

men i Lunder-
skov 

• De sidste fod-
boldnyheder 

• Opråb om gen-
brugstøj, som Ve-
sten overdynger 
Afrika med 

• 2. del af ”Den 
mystiske sø” 

• Næstsidste sides 
puslerier 

• Vore gode annon-
cører 

 
God læselyst. 



Nyt fra SOLHØJ 
 

Af Else Dalsgaard Petersen. 
 

Torsdag d. 13. oktober hav-
de vi fællesspisning.  
 
Menuen stod på Fattigmands- 
Tournedos med ris, kartofler 
og bønner.  
Desserten var Jyttes hjemme-
lavede marengsislagkage. 
 
Det var alt sammen rigtig 
lækkert.  
Selvfølgelig var der til slut 
kaffe med småkager.  
 
Stemningen og humøret var i 
top, og ind imellem sang vi et 
par sange. 
 
Samtidig vil vi gerne takke de 
fremmødte for behageligt sam
-vær og tak til Julle for de fi-
ne ord, det varmer. 

 

 
Men, men, men: desværre 
mangler vi mere opbakning 
til vores torsdags-
arrangementer.  

 
Vi i brugerrådet 
bruger mange fri-
villige timer for at 
få det op at stå.  
Det vil vi også rig-
tig gerne, men når 
der så desværre ik-
ke er det store 
fremmøde, føler vi, 
at vi måske ikke 
gør nok, så derfor 
modtager vi  gerne 
forslag på fore-
drag, udflugter m. 
m 
 

 

Vi har jo gode 

rammer på Sol-
høj, og der er plads til 

endnu flere, og husk: 

alle er velkomne. 



Natminton  
Af Susanne Pedersen. 

Der var hygge, og det 
var velbesøgt. 

Tak til alle!  

En fantastisk aften 

med fællesspisning og 

gode kampe i mørket. 
33 kom og deltog. 
.  

 



 

 

Mørke skyer og dybe panderyn-

ker hos trænerne tonede frem til 
U 14-drengenes sidste turnerings-
kamp i liga 5 på hjemmebane 

mod Kolding Boldklub.  

Næsten en halv snes afbud grun-
det sygdom betød at næsten ingen 
kom til at spille på deres normale 

pladser, to debutanter i nyankom- 

 
ne Alex og Villads, og 11-mands 
debut til et par U 12-spillere, der 

lige pludselig skulle spille med 
off-side-reglen.  
Svære odds for U 14-drengene, 

men de mange tilskuere fik et 
viljefast Andsthold at se, og stor 
var jubelen, da Mathias scorede 

kampens første mål.  

Fortsætter side 5. 

Fornem afslut-
ning af fodbold-

drengene i AUI 
Af Kurt B. Frederiksen. 

 

 



Kort efter sendte Daniel et lang-
skud afsted næsten fra midten. 

Målmanden kunne kun halvkla-
re, og Gregers var fulgt op og 
scorede til 2-0 på riposten.  

Samme spiller blev midt i 2. 

halvleg fældet i feltet, og Seba-
stian scorede sikkert på det efter-
følgende straffespark.  

Et frispark fra Gregers endte 

med, at en KBer fumlede bolden 
i eget mål, men de "blå" fik også 
scoret i den rigtige ende, så kam-

pen endte 4-1.  

Så gjorde det ikke så meget, at vi 
tidligere på ugen havde tabt 3-5 til 
puljens førerhold, Vejen SF.  

Tre minutter før tid var stillingen 3
-3, men et godt kæmpende AUI-

hold måtte indkassere to mål til 
sidst. Tobias, Niklas og Gregers 
scorede for AUI. 

 
U 12-drengene sluttede deres 8-
mandsturnering af med en meget 

spændende og fin kamp i Holsted, 
og også her blev det til en AUI-sejr 
med cifrene 4-3. Vanen tro var Eli-

as på pletten med tre scoringer 
mens Mikkel Ø også fandt vej til 
nettet. 

U 10-holdet fik også smagt sejrens 
sødme efter oprykningen til B-
rækken i 5-mands fodbold, og det 

blev også til en fin og spændende 
kamp på hjemmebane mod Bram-
ming Boldklub. Storm og Kasper 

lavede hver to mål, mens Andreas 
Ø også kom på scoringstavlen.  

 

U 15-pigerne er 
stadig på en 
delt førsteplads 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Jyllandsserieholdet fra 
Egen IF råder over en alde-
les fortræffelig hjemmeba-
ne på Midtals, og den dan-
nede ramme om et spæn-
dende og meget jævnbyr-
digt opgør i U 15-
pigerækken i liga 2.  
 
Hjemmeholdet fra FBS, Als har 
bl.a. to superskarpe angribere, 
hvoraf den yngste, 14 årige Tea, 
allerede er med på DBUs talent-
hold for årgang 2009, så det var 
noget af en mundfuld for AUI/
SIF -forsvaret.  

Men det skal siges, at Rimante, 
Storm, Kayal og i særdeleshed 
Louise havde mere end godt styr 
på de to sønderjyske esser, bort-
set fra et enkelt splitsekund kort 
før halvleg, hvor et udspark end-
te hos Tea, der lidt heldigt ham-
rede bolden i mål via målstolpen 
uden chance for Julie.  
 
Inden da havde de "grønne" haft 
en klar overvægt i spil og chan-
cer, hvor bl.a. Mia fra en uvant 
plads som midtbanespiller havde 
en langskud, der lige sneg sig 
forbi målet, ligesom Storm direk-
te på frispark og Cilja, Celina, 
Lærke og Katrine med bare lidt 
held i sprøjten også kunne have 
scoret.  
I de sidste 35 minutter kom 
hjemmeholdet mere frem på ba-
nen, og et par gange måtte Julie 
klare ærterne med et par fremra-
gende og heldige benparader. Og 
selv om et par hjørnesparksvaria-
tioner lykkedes for Andst/

Skodborg blev der 
ikke scoret mere.  
 
Puljen tegner meget 
jævnbyrdig, så selv 
om vi ligger på en 
delt førsteplads sam-
men med Bryrup, 
skal vi nok have 
mindst to points, 
helst tre, i de sidste 
kampe for at undgå 
nedrykning. Opryk-
ningen sætter GOG/
Jelling sig efter al 
sandsynlighed på. 
 



Sidste kamp for 
U 12-pigerne 
Af Kurt B. Frederiksen. 

For fjerde gang ud af fem mulige 
her i efteråret måtte U 12-pigerne 

et smut til Horsens, denne gang til 
Hatting/Torsted, hvor en nedslidt 
kunstgræsbane dannede rammen 

om sæsonens sidste kamp.  

Et par spillere, der ellers har valgt 
andre sportsgrene her i efteråret, 
havde sagt ja til at hjælpe AUI-

holdet, så vi kunne spille 8-mands 
fodbold ligesom sidste gang, vi var 
afsted.  

Den første kamp mod Stensballe  

 var meget jævnbyrdig, men to 

mål afgjorde kampen til østjyder-
nes fordel trods godt målmands-
spil på skift af Asta og Liva. 
 

Efter en kort pause var hjemme-

holdet årets sidste modstander i 
den udendørs sæson, og begge 
Horsenshold har jo den fordel, at 

de lige kan trække på nogle A-
spillere, hvis C-holdet har afbud. 
Og det skete igen i søndags. Efter 

en rimelig første halvleg (0-3) gik 
det helt galt efter pausen, hvor 
selvmål og scoringer direkte på 

hjørnespark tog noget af spillehu-
møret fra AUI-spillerne, selvom 
det skal siges, at både Signe, Ca-
roline, Laura  flere gange var tæt 

på at score.  

Isa, Isabel, Mille og Sally arbej-

dede solidt, men forgæves i for-
svaret, så vi indkasserede lige 
seks pinde mere.  

Så er der pause fra udendørs fod-

bold, hvorefter indefodbolden 
ruller hver onsdag kl. 15-16, før-
ste gang den 26. oktober.  

Som træner må man sige, at man 
kommer vidt omkring på de jy-

ske landeveje. Weekenden bød 
lige på 468 kilometer med de fri-
ske AUI-spillere på U 12 og U 

15-holdene, men vi skal vel ikke 
beklage os, når Horsensholdene 
fortæller, at deres U 12-hold i A-

rækken bl.a. møder Hobro. 
 

Designer i Uganda: ”Vi er en hel nation, der går i af-
lagt tøj fra Vesten”.        Fra Verdens Bedste Nyheder. 

 
Efter 13 år i Europa, hvor den ugandiske designer Bobby Kolade arbejdede i store mode-
huse som Balenciaga og Maison Margiela, vendte han hjem til Uganda i 2018. Hans drøm 
var at starte en lokal tøjindustri, men store mængder genbrugstøj er i vejen.  
Han har netop lanceret sin anden kollektion, Return to Sender, hvor han designer nyt mo-
detøj af aflagt genbrugstøj fra Vesten og sælger det tilbage igen.  
 
Bobby Kolade rejste egentlig tilbage til Uganda for at opstarte en produktion af bæredygtigt bomuld, efter han 
havde haft en karriere i Europa.   



Men efter flere forsøg indså han, at 
de store mængder genbrugstøj fra 

Vesten stod i vejen for hans drøm. 
Den lokale tøjindustri kan nemlig 
ikke konkurrere med det billige 

brugte tøj fra vesten.  

Bobby Kolade fortæller, at I dag er 
80 procent af alt tøj i Uganda gen-
brug fra Nordamerika og Europa. 

Han husker det enorme udvalg af T
-shirts med print på tysk og en-
gelsk, han som barn købte  på de 

store genbrugsmarkeder, og ikke 
meget har ændret sig siden den-
gang.  
”Vi er en hel nation, der går i af-

lagt tøj fra Vesten,” siger han. 
 
En del af tøjet kommer også fra 
Danmark. Hvert år køber dansker-
ne i gennemsnit 13,2 kg. tøj pr. 
person, og omkring en fjerdedel af 
tøjet bliver efterfølgende afleveret 
til genbrug.  
Det bedste tøj bliver solgt i danske 
genbrugsbutikker, og det mindre 
gode tøj bliver solgt på det globale 
marked, hvor meget ender på afri-
kanske genbrugsmarkeder. 
 
Men 30 procent af det genbrugstøj, 

Vesten sælger til udviklingslande-
ne, kan ikke sælges videre.  
”Der er så meget tøj, og meget af 

det er ikke brugbart, og det gør, at 
tøjet bliver dumpet her,” siger 
Bobby Kolade.  

For når knap en tredjedel af tøjet 
reelt ikke kan bruges, er det ikke 
blot genbrugstøj, Vesten sender til 

udviklingslandene, men affald. 
 

Forbud mod import 
af genbrugstøj. 
Problemet med de store mængder 
genbrugstøj i udviklingslande er 
ikke noget nyt. I 2016 gik Tanza-
nia, Kenya, Uganda og Rwanda 
sammen om et forslag, der skulle 
indføre et forbud mod import af 
genbrugstøj.  
 
Landene ville i stedet opbygge en 
lokal tøjindustri, der kunne skabe 
arbejdspladser og mindske mæng-
den af affald. 

 Men USA, der ligesom europæi-
ske lande sælger enorme mæng-
der genbrugstøj til udviklingslan-
dene, var ikke meget for den idé, 
og truede med at opsige en vigtig 
handelsaftale. Det satte en stopper 
for forbuddet i Tanzania, Kenya 
og Uganda. 
 
Rwanda derimod gennemførte et 
forbud mod import af genbrugstøj 
fra 2018.  
Selvom det var vanskeligt, lykke-
des det at skabe en lokal tøjindu-
stri, og Rwandas eksport af tøj er 
vokset med 83 procent i værdi fra 
2018-2020.  
De eksporterede i 2019 mest teks-
til til den Demokratiske Republik 
Congo, men også England og 
Frankrig. 

 
Bobby Kolade boede i Berlin, da 
handelskrigen om genbrugstøjet 
var på sit højeste, og det ændrede 
hans syn på de farverige marke-
der i Kampala, hvor han handlede 
som barn.  
Han forklarer, at truslen om at 
opsige handelsaftalen var et klart 
signal, der viser afrikanske landes 
afhængighed af Vesten.  

Hvis Uganda skal kunne sælge 
deres varer til USA, skal de til 
gengæld modtage genbrugstøj fra 
USA. 
”Det er nærmest en form for 
postkolonial kontrol af afrikan-

ske lande,” siger han. 

Træt af altid at tale 
om, hvordan vi pro-
ducerer tøj. 
Derfor var det næppe tilfældigt, 
at Bobby Kolade bar en skjorte 
med tryk af artikel ét af menne-
skerettighederne, da han ved 
Global Fashion Summit i Køben-
havn i juni deltog i en paneldebat 
om ansvarlig bæredygtighed i 
modeindustrien. 
 

Alle mennesker er 
født frie og lige, i 
værdighed og ret-
tigheder. De er 
udstyret med for-
nuft og samvittig-
hed, og de bør 
handle mod hver-
andre i en bro-
derskabets ånd. 
 
Men under debatten 
blev Bobby Kolade træt 
af at tale 
om, hvordan vi produ-
cerer tøj. Han vil helle-
re tale om, hvor de 
enorme mængder aflagt 
genbrugstøj ender. Det 
er nemlig kun under en 
procent af alt produce-
ret tøj, der bliver om-
dannet til nyt tøj. 
 

”Lige meget, hvad du upcycler 

eller genbruger, så ender det 
brugte tøj i vores land,” sagde 
han fra scenen i Operahuset i Kø-

benhavn. For Bobby Kolade 
handler det nemlig ikke bare om 
tøj men om den struktur, der fast-

holder hans hjemland i en positi-
on, hvor det ikke kan udvikle sig. 

https://qz.com/africa/1245015/trump-trade-war-us-suspends-rwanda-agoa-eligibility-over-secondhand-clothes-ban/
https://www.newtimes.co.rw/news/rwandas-garment-export-revenues-hit-record-high
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/RWA/Year/2019/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/50-63_TextCloth
https://www.fashinfidelity.com/blog/can-we-recycle-more-than-1-percent
https://www.fashinfidelity.com/blog/can-we-recycle-more-than-1-percent


Verdensmål 3: SUND-
HED OG TRIVSEL. 
 

DEN MAGISKE SØ 
2. del: 
 
Taknemmelige over hendes venlig-
hed besluttede fuglene at hjælpe 
hende med at finde den magiske 
sø. De gav hver pigen en fjer fra 
deres vinger og fortalte hende, at 
disse fjer havde magiske kræfter. 
Hvis hun holdt fjerene sammen 
som en vifte, kunne de bringe hen-
de derhen, hvor hun ønskede. Fug-
lene fortalte også pigen, at søen 
ved Verdens Ende blev bevogtet af 
tre forfærdelige uhyrer, men dem 
skulle hun ikke bekymre sig om, 
fordi fjerene ville beskytte hende.  
 
Pigen takkede sine nye venner og 
bandt deres fjer sammen med et af 
sine hårbånd. Hun holdt derefter 
fjerviften op til læberne og ønske-
de sig til den magiske sø ved Ver-
dens Ende.  
Med det samme stod hun ved bred-
den af en vidunderligt smuk sø.   
 
Så kom hun i tanke om, at hun 
havde efterladt sin bagage i træet, 
hvor hun havde sovet, og det gjaldt 
også den flaske, som hun ville fyl-
de med vand fra den magiske sø.  
 
Hun holdt derfor fjerviften op til 
læberne og ønskede, at hun havde 
en flaske.  Straks kom den samme 
gyldne flaske, som inkaen havde 
fundet i asken foran Pachamamas 
alter, flyvende til hende. Pigen 
knælede ned for at fylde flasken og 
hørte i det samme tunge skridt bag 
sig.  
Hun vendte sig omkring og så en 
kæmpestor krabbe, der bød hende 
øjeblikkeligt at forlade søen. Det 
fik pigen til at holde den magiske 
vifte op foran sine læber, og straks 
faldt krabben i søvn.  
 
Igen knælede pigen ned for at fyl-
de den gyldne flaske med vand, da 
hun hørte en gigantisk alligator 
plaske med halen i søens vand. 
Også den bød hende øjeblikkeligt 
forlade søen. Pigen holdt igen den 

 magiske vifte op til sine læber, og 
alligatoren faldt i søvn.  
 
For tredje gang knælede pigen 
ned for at fylde flasken, da hun 
hørte en susende lyd over sit ho-
ved. Hun så op – og dér fløj en 
enorm bevinget slange. Den bød 
hende også øjeblikkeligt at forla-
de søen.  
Pigen holdt atter den magiske vif-
te op til læberne, og den vingede 
slange faldt i søvn som de to an-
dre monstre.  
 
Nu, da hun ikke længere behøve-
de at frygte de tre uhyrer, kunne 
hun fylde den gyldne flaske med 
vand. Så snart hun havde gjort 
det, ønskede hun at være i inka-
ens palads.  
 
Med det samme stod hun i det 
værelse, hvor inkaen, dronningen 
og prinsen befandt sig.  
Inkaen og dronningen græd, fordi 
deres søn var døende, ganske som 
mange andre mødre samtidig 
græd over deres døende børn 
rundtom i riget.  
 
Pigen spildte ingen tid. Hun lagde 
et par dråber vand fra den gyldne 
flaske på prinsens 
læber. Han rejste sig 
straks op og var med 
ét sund og rask igen, 
ganske som alle de 
andre syge i riget 
med ét også var sun-
de og raske igen.  
 
Inkaen blev så glad, 
at han tilbød pigen 
alt, hvad hun ønskede 
sig.  
 
Pigen bad om tre 
ting.  
Først ønskede hun, at 
hendes forældre ikke 
længere skulle være 
fattige.  
Derfor gav inkaen 
dem mere jord, et 
større hus at bo i og 
nok af alting, til at de 
kunne leve godt re-
sten af deres dage.  
 

For det andet bad pigen om, at 
hendes brødre måtte blive løsladt 
fra fangehullet. Inkaen lod dem 
straks gå.  
 
For det tredje bad pigen om, at 
den magiske vifte blev givet til-
bage til fuglene igen.  
 
Så snart hun havde fremsat den 
tredje bøn, susede et vindstød 
gennem paladset, greb viften og 
fløj afsted med den, bort fra pa-
ladset.  
 
Inkaen og dronningen bad pigen 
om at blive og bo hos dem, da 
hun ikke havde ønsket noget til 
sig selv, men det afviste hun. 
Hun ville hjem til sine forældre, 
hvor hun levede resten af sine 
dage, trygt og lykkeligt.  
 
Tilbage i paladset forblev den 
gyldne flaske altid fuld, uanset 
hvor meget vand der blev druk-
ket af den.  
 
På grund af dette forblev prinsen 
og alle andre mennesker i riget 
og deres efterkommere sunde og 
stærke. 
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Hvis jeg kunne, ville jeg altid arbejde i tavshed og ubemærkethed og lade mine an-
strengelser være kendt gennem deres resultater. 

Emily Bronté. 
 

Hellere være tavs og være mistænkt for at være en idiot, end åbne munden og fjerne 
enhver tvivl. 

Abraham Lincoln. 

 

PJERROT 
Sig noget, Pjerrot. 

 
Det er en sætning af ukendt al-
der og ophav. 
Det er brugt af børn, som gen-
nem adskillige generationer 
har tilråbt Tivolis Pantomime-
teaters hvide, tavse mand, når 
forestillingen er forbi, hvorpå 
Pjerrot kommer frem foran 
tæppet og siger et par ord. 

 

Bevingede ord 



 

 

 
 

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  
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24/10 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

26/10 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

27/10 - 2022 kl. 14.00 
”Syng og spil” fra Vam-
drup på Solhøj 
 

30/10 - 2022 kl. 09.00 
Gudstjeneste - 20. s. e. 
Trinitatis  
 

30/10 - 2022 kl. 09.00 
Badminton holdturnering 
unge 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

 

Indefodboldtræning i 
Andsthallen fra uge 43: 

 

Onsdag: kl. 15-16: U 13-piger, 4-6. klasse 
Fredag: 
kl. 13-14: U 9-drenge, 2. klasse 
kl. 14-15: U 10-drenge, 3. klasse 
kl. 15-16: U 15-piger, 8-9. klasse (fra 11/11) 
kl. 16-17: U 12-drenge, 4-5. klasse 
 

Søndag: (besked pr facebook) 
U 7-drenge, 0.klasse 
 

Yderligere oplysninger på tlf. 404142 57 
 Kurt B. F.  

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

 

Desværre har der været uheld 
med leveringen af avisen i 
aviskasserne i ugerne 40 og 41. 

Det skal fastslås, at det stadig-
væk er hensigten, at avisen 
leveres søndag i aviskasserne. 


