
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Den 6. november indsam-
ler Dansk Flygtningehjælp 
til verdens flygtninge.  
 

Tematikken for årets landsind-
samling er ”Kvinder og piger på 

flugt”. Når krig og konflikt tvin-
ger mennesker på flugt, er kvin-
der og piger nemlig de mest ud-

satte.  
Ikke, fordi kvinder fra naturens 
side er dårligere klædt på til at 

overleve eller klare sig selv. Men 
på grund af deres køn er de i stør-
re risiko for at blive udsat for 

overgreb og undertrykkelse.  
Hele 44% af de piger og kvinder, 
der flygter, udsættes for en form 

for overgreb under flugten, og 
kun halvt så mange piger som 
drenge på flugt får en uddannelse.  

Det vil Dansk Flygtningehjælp 
gøre noget ved! 

DRC Dansk Flygtningehjælp er til 
stede i verdens brændpunkter for at 

sikre beskyttelse og rettigheder til 
kvinder og piger på flugt.  
Og vores indsats favner bredt! Vi 

uddeler mad og vand, skaber husly 
og trygge områder for mødre og 
børn, sikrer skolegang og uddan-

nelse, yder psykologisk krisehjælp 
og meget, meget mere.  
Alt sammen for at sikre, at piger 

og kvinder på flugt kan bygge en 
bedre fremtid op for dem selv og 
deres børn.  
Når du samler ind, gør du det mu-
ligt at: 

•Sikre mad, rent vand og livs-
vigtig medicin til en mor og 
hendes barn i en måned 

•Sikre skolegang og -
materialer til en pige på flugt 
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Krea-café 
Brænder du for at 
springe faldskærm 
eller tæmme løver, 
så kniber det lidt 
med pladsen, men 
hvis du strikker eller 
laver billedredige-
ring eller kan lide at 
mødes med andre, så 
finder vi et sted til 
dig i Kreacaféen … 
 

tor. d. 3. nov. 19-21 
i konfirmandstuen. 
Giv gerne din nabo 
et praj, især dem der 
kunne bruge lidt sel-
skab. 

 
 

 
 

Læsekreds 

tir. d. 8. nov. kl. 14. 
 
METER I SEKUNDET 
af Stine Pilgaard hand-
ler om et ungt par, der 
bosætter sig på en høj-
skole i Vestjylland med 
deres lille barn. 
En skøn, humoristisk 
og kærlig-
hedsfuld 
fortælling 
om, hvor-
dan de fin-
der sig til 
rette i det 
vestjyske. 

 
 

En rejse med Grundtvig … 

Jeg så engang et ”Billede af det Evige”. 
 

I 2022 er det 150 år siden Danmarks store digter, 
præst, fritænker, politiker og folketænker, N.F.S. 
Grundtvig døde.  
I den anledning guider Thure Lindhardt i dette op-
lysende og levende foredrag publikum gennem 
Grundtvigs liv og virke. Det sker med fortællinger 
om Grundtvig og ikke mindst med hans egne ord.  
 

Vi skal høre, om hans liv, hans inspi-
ration, hans kvinder, helte, og hvad 
han har betydet for det samfund, vi 
har i dag. Thure vil fortolke hans sal-
mer, digte, dagbøger og krydre det 
med betragtninger om manden og 
ikke mindst: Hans ord og ånd. 
9. november kl. 19.00 i kirken. 

Uge 44 bringer nyt om 
 
• Indsamling til 

Dansk Flygtninge-

hjælp 6. november 

• Andst kirke i no-

vember 

• Valgaften på Sol-

høj i Andst 

• Resultater på spe-

dalskhedssygdom-

men i Verden 

• Verdensmål 4: Li-

ge adgang til kva-

litetsuddannelse 

for alle 

 

God læsning 



• Sikre en kvinde på 
flugt symaskine 

og hjælp til opstart 
som syerske. 

 

Da valgdebatten 
kom til St. Andst 
 

Af Marie Moesgaard. 
 

Onsdag aften løb den lokale 
valgdebat af stablen.  
 
Vi havde besøg af Frida Bruun fra 

Føvling (M), Bjarne Lastein fra 

Holsted (R), Lene Baggesø fra  

 

 

Tønder (DF) og Rasmus Sandvej 

her fra St. Andst.  
 

Inden debatten gik i gang, skrev 

publikum spørgsmål ned til politi-

kerne. De spørgsmål dannede 

rammen for resten af aftenen.  
 

Vi kom vidt omkring. Emner som 

blandt andet ’Grøn omstilling’, 

’Solcelleparker’, ’Krig i Ukraine’, 

’Lukningstruede små virksomhe- 
 

 

 

der’, ’Pårørende i psykiatrien’ og 

’Politikerlede’ kom på bordet.  
 

Det blev en nærværende debat 

hvor hverken ordstyrer eller poli-

tikerne fik lov at sætte dagsorde-

nen, men derimod publikum. Li-

ge som det skal være.  
 

Det er nemlig dig og mig, der 

bestemmer hvem der skal regere 

Danmark efter d. 1. november 

2022.  

Har du lyst til at 
være med til at gøre 
en forskel, så ring 
på … 

40 41 82 06 
eller send en mail 
viggokasp@gmail.com 

 

Velkommen  
som indsamler 



En af verdens 
ældste sygdom-
me er banket i 
bund 
 
Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 
De sidste 40 år er antallet af tilfæl-
de med spedalskhed styrtdykket på 
verdensplan. Fra flere millioner 
smittede i 1980’erne er tilfælde 
med den ældgamle sygdom i dag 
faldet med 97 procent takket være 
en ny kombination af lægemidler, 
som dræber bakterierne langt hurti-
gere. 
Tilbage i middelalderen skulle 
folk, som var smittet med spe-
dalskhed, ringe med en klokke for 
at advare andre om, at de var syge. 
Og det var endda, hvis de overho-
vedet fik lov til at komme ud ad 
døren.  
Men spedalskhed, der forårsager 
en alvorlig infektion i nervevævet, 
som i værste fald kan føre til lam-
melser, følelsesløshed og store sår 
– og som nok mest af alt er kendt 
for at lave forkrøblede skader i an-
sigtet, armene og benene, har nu 
for alvor mistet pulsen.  
I vesten har sygdommen stort set 
været udryddet i årtier, men en 
ny rapport fra Verdenssundhedsor-
ganisationen WHO skaber håb for, 
at den frygtede sygdom på ver-
densplan også snart kun lever i hi-
storiebøgerne. 
Rapporten viser nemlig, at antallet 
af tilfælde med Hansens syge glo-
balt set er faldet med mere end 97 

 procent siden 1980’erne. Konkret 
anslår WHO, at andelen af dem, 
som er i behandling for spedalsk-
hed, er raslet ned fra fem millio-
ner til 133.802 personer i løbet af 
de sidste 40 år. 
 

Ny medicin var gennembruddet 
Fra 1945 og frem til 80’erne be-
handlede man folk, der var smit-
tet med spedalskhed, med læge-
midlet Dapson. Og selvom medi-
cinen havde effekt, krævede det 
mange piller på forskellige tids-
punkter af dagen og i en sammen-
hængende periode på op til to år, 
før behandlingen for alvor virke-
de. I nogle tilfælde overvandt 
sygdommen endda medicinkuren. 
I løbet af 60’erne fandt verdens 
kloge hoveder dog ud af, at en 
kombination af Dapson-pillen 
med et andet lægemiddel, Rifam-
picin, gav langt bedre resultater, 
og i 1981 anbefalede WHO så 
den såkaldte multilægemiddelte-
rapi (MDT) til behandling af in-
fektionen. 
“Det var nærmest mirakuløst,” 
siger Ib Christi-
an Bygbjerg, 
professor ved 
afdeling for 
Global Sundhed 
på Københavns 
Universitet, som 
tidligere har be-
handlet og skre-
vet artikler om 
spedalskhed i 
udlandet og her-
hjemme. 

“Med en kombination af Rifam-
picin og Dapson, blev de fleste 
patienter raske efter seks måne-
der. Punktum. Finale,” siger pro-
fessoren, som blandt andet har 
behandlet flere mennesker med 
spedalskhed i Indien og Congo i 
1970’erne. 
En enkelt dosis med Dapson om 
dagen, og en enkelt med Rifam-
picin om måneden, var altså 
grunden til det store fald i tilfæl-
dene.  
16 millioner mennesker blev i 
perioden fra 1994-2014 således 
helbredt med MDT, skri-
ver WHO.  
 
Selvom de fleste smittede i dag 
bliver helbredt for spedalsk-
hed, er der stadig mange men-
nesker i verden, som lever med 
de kroniske følger. 
Manden på billedet er indloge-
ret i en spedalskhedslejr i Viet-
nam, og sygdommen har allere-
de gjort stor skade på hans ar-
me og ben.   
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/362411/WER9736-eng-fre.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leprosy


Verdensmål 4: 

SIKRE ALLE LIGE AD-
GANG TIL KVALITETS-
UDDANNELSE OG 
FREMME ALLES MULIG-

HEDER FOR LIVSLANG 
LÆRING. 

EDDERKOPPEN 
ANANSE 

Edderkoppen Ananse var be-

kymret. Han ejede en krukke 
fyldt med alt, hvad der var af 
visdom i hele ver-
den, og hver dag så 
han ned i krukken 

for at lære noget nyt 
og vidunderligt.   

Han ønskede at hol-
de al visdommen 
for sig for sig selv, 
men hans far, Nya-

me, havde fortalt 
ham, at han skulle 
dele visdommen 
med alle andre.  

Men det ville Anan-
se ikke. Han be-
gyndte at lede efter 

et skjulested til 
krukken fuld af vis-
dom.   

Hans søn, Ntikuma, 
var meget nysger-
rig, og da han så sin 

far gå afsted med 
krukken, besluttede 
han at følge efter 
ham.   

Ananse søgte vidt og bredt for 
at finde det perfekte skjule-

sted.   

Til sidst kom han til et meget 

højt træ og besluttede, at han 

 
ville binde krukken fast til 
toppen af det. Her ville ingen 
andre end ham vide, hvor 
krukken var gemt.   

Han flettede et langt reb af 
lianer sammen, så han kunne 
klatre bedre, og begyndte at 
kravle op i træet, mens han 

holdt fast i krukken.   

Uanset hvordan han prøvede, 

gjorde krukken det umuligt 
for ham at komme op i træet.  

Han prøvede flere gange, 
uden at det lykkedes, og hver 
gang han faldt ned fra træet, 
var krukken ved at smadres.   

Til sidst kunne Ananses søn, 
Ntikuma, ikke tie stille. Han 

trådte hen til træet, hvor 
hans far stod, og sagde: 
”Far, hvorfor bruger du ikke 
nogle af dine lianer til at 
binde krukken fast på din 

ryg.  På den måde kan du 
bære den op, uden at den 
støder ind i din mave.”   

Ananse gjorde, som sønnen 
sagde, og nu kunne han hur-
tigt klatre op til træets top.  

Men da han sad 
der, kom han til 

at tænke på, 
hvad hans far 
havde sagt.  
Med ét indså 

han, at selvom 
han havde al 
visdom i kruk-
ken, så havde 
hans far givet 

ham et klogt 
råd. Han skulle 
ikke kun tænke 
på sig selv.   

Nu forstod han, 
at visdom er 
bedst, når den 

deles.   

Han smed kruk-
ken ud fra top-
pen af træet, og 
da den ramte 
jorden og knu-

stes, blev al vis-
dommen spredt 
af vinden til alle 

dem, der ønsker visdom.  ’ 

Det er derfor, at alle 

har noget visdom, men 

ingen har det hele.      



  

 

 

 
 

 

  

 

LILLE NISSE SILKESKÆG 
 

Lille nisse Silkeskæg 

og hans store tante 

sejled til Amerika 

i en grøn servante. 
 

På et gammelt apotek 

købte de en pille. 

men da tanten spiste den 

blev hun ganske lille. 
 

Lille nisse Silkeskæg 

spiste nøddekærner, 

blev så mægtig at han fik 

skægget fuldt af stjærner. 
 

Kæmpenissen Silkeskæg 

tog sin lille tante 

sejled hende hjem igen 

i en grøn servante. 
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Undskyldninger forklarer kun det onde, de ikke kan ændre. 
Benjamin Disraeli. 

 
Flere undskyldninger er altid mindre overbevisende end én. 

Aldous Huxley. 

 

PLANMÆSSIG TILBAGETRÆKNING 
 
Et udtryk, der forekom i de tyske com-
muniqeer under de samtidige store re-
træter fra Stalingrad og El Alamein i de 
sidste måneder af 1942 og begyndelsen 
af 1943. 
Udtrykkene forsvandt igen, da tyskerne 
opdagede, at de i de okkuperede lande 
blev til ironiske slagord. 

 



 

 

 

 

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. 

 

 
 
 

 
 
 

31/10 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

2/11 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

3/11 - 2022 kl. 14.00 
Generalforsamling i Bru-
gerrådet, Solhøj 
 

3/11 - 2022 kl. 19.00 
Krea-café i konfirmand-
stuen 
 

4/11 - 2022 kl. 18.00 
OLDBOYS.GGxEANP 
2022 
 

6/11 - 2022 kl. 16.00 
Gudstjeneste - Allehelgen 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

LÆG MÆR-
KE TIL AVI-
SENS AN-
NONCØ-
RER. 
 
DET ER 
DEM VI 
BRUGER I 
ANDST! 


