Nyt fra Lokalrådet
Af Rikke Ulbrandt Henriksen.

Store beslutninger har
fyldt på dagsordenen på de
sidste par møder i Lokalrådet.
Udfasning af naturgas og
solcellepark har krævet
særligt fokus og samtaler
omkring bordet i ABA.
Vi har været meget bevidste om
at udvise neutralitet i forhold til
begge dele – både i byen og overfor journalister. Vi har ønsket at
få så mange data som muligt at
forholde os til - inden vi besluttede os for en retning. Samtidig er
vi vores formål bevidste – at sikre
den fortsatte udvikling i og af
Andst – herunder undgå en fravælgelse og flytning fra området.
Udfasning af naturgas
Den tidligere regering og KL indgik den 29. juni 2022 på baggrund af Klimaaftale indgået den
25. juni 2022 en aftale om at
fremskynde planlægning for udfasning af gas til opvarmning og
klar besked til borgerne.
Alle kommuner skal således planlægge, hvorledes områder med
olie- og naturgasfyr skal omlægges til grøn varme. Kommunen
skal inden udgangen af 2022 informere berørte borgere om kommunens plan. Borgerne skal have
brev om:
Hvorvidt de kan forvente at
blive tilsluttet fjernvarme
Hvis JA, hvornår de kan forvente fjernvarmetilslutnin-

gen
Hvis NEJ, skal de have en beskrivelse af de andre grønne muligheder for opvarmning, der kan være i deres
område
Den 12. oktober deltog et par repræsentanter fra Lokalrådet (Anja
og Peter) i et ”udfasning af naturgas” møde – arrangeret af Vejen
Kommune. Vi havde inviteret Tage Svenden og Lars Fahrendorff til
at deltage også.
Vi gik fra mødet med en oplevelse
af, at oplægsholderne var dårligt
forberedte. Kommunens repræsentant fremviste forkerte beregninger, og i bund og grund var det en
aften, som oplevedes som lidt spild
af tid. Det eneste, vi umiddelbart
kunne tage med os, var, at Andst
ikke var angivet til at få fjernvarme
– dog er Andst stor nok til en fjernvarmeløsning.
Vi skal som udgangspunkt selv
varetage investeringen samt udførelsen.
På mødet blev det nævnt, at kommunen har kontaktet Kolding
Fjernvarme og afventer svar herfra
om, hvorvidt Andst kan kobles på.
Efterskolen har også været i dialog
med Kolding Fjernvarme om mulig tilslutning – og her var svaret,
at de var blevet kontaktet af Vejen
Kommune, at de ikke kunne sige
noget om mulighederne endnu,
men ville svare kommunen inden
udgangen af året.
Den 24. oktober modtager Lokalrådet en mail, som dikterer, at vi i
Lokalrådet skal sende et svar til
kommunen senest den 25. november.
(Fortsætter side 2).

Denne avis bringer dig •
Nyt fra Lokalrådet
•
Mødet med Thure
Lindhardt
•
Lidt om BUSKgudstjenesten
•
Fortælling om et
gammelt maleri
•
Nyt tidspunkt for
julekoncerten
•
Fodboldnyt
•
Nyt om 1.s. i advent - og julemarked
•
7. verdensmål - Historien om ilden.

God læsning.

Thure Lindhardt

var oppe på tæerne i
Andst kirke 9. nov.
Det blev en forrygende
aften om Grundtvig.

Lokalrådet fortsat:

Solcellepark.

Svaret skal indeholde vores beslutning om, hvilken varmekilde vi
ønsker i vores landsby.
Så altså… mens kommunen afventer svar fra Kolding Fjernvarme
om en mulig fjernvarmetilslutning
i Andst, beder de os i Lokalrådet
om at beslutte, hvilken varmekilde
vi ønsker.
Vi får en måned til at afdække ønsker, behov og muligheder.

Efter stormødet i forsamlingshuset har vi i Lokalrådet være i dialog med Better Energy og borgere
i Andst.
Der er nedsat en arbejdsgruppe,
som skal mødes med Better Energy for at fortsætte samarbejdet og
se, om vi kan nå til enighed om
en fælles løsning.
Lokalrådet har den opfattelse, at
der generelt er en positiv stemning omkring projektet. Ikke megen utilfredshed blev luftet –
hverken til mødet eller den efterfølgende markedsdag, hvor Lokalrådet ved en stand stod med
lyttende ører og klar til dialog
med Andst-borgere.
Selvom stemningen er positiv, er
det vigtigt for os, at borgere – både for og imod – er med omkring
bordet med Better Energy:
•
Hvordan skaber vi den bedste løsning?
•
Hvordan sikrer vi, at Andst
fortsat er attraktiv?

Nuvel, kommunen vil gerne hjælpe
og sender os links til 9 forskellige
hjemmesider, hvor vi kan læse mere.
Vejen Kommune er blevet tildelt
700.000 kroner til at løse opgaven
– og det, vi får, er et dårligt forberedt møde, en måned til en beslutningsproces og 9 links… og tager
vi de tre ovenstående punkter, som
kommunen er forpligtede på – er
det ikke vores oplevelse, at vi har
fået klar besked på - om vi kan blive tilsluttet fjernvarme.
Det er en information, som er
kommet i kølvandet på et halvdårligt møde, og mens kommunen stadig afventer en mulig fjernvarmeløsning til Andst.
Det er slet ikke i orden. Vi besluttede på sidste lokalrådsmøde at
meddele kommunen, at vi på baggrund af kommunens ”udfasning af
naturgas-møde” ikke er klædt på til
at beslutte, hvilken type varmekilde der er bedst for Andst.
Vi meddelte, at vi ønsker at blive
tilkoblet et allerede eksisterende
fjernvarmeværk. For os er det underordnet, om det er Kolding- eller
Vejen Fjernvarme.
Der er 3 km til Dollerup i Lunderskov, som er etableret med fjernvarme og ca. 5 km til Vejen Fjernvarmeværk.
Andst’s størrelse og den korte afstand til et fjernvarmenet bør give
optimale forudsætninger for opkobling på et eksisterende fjernvarmeværk.
Nu afventer vi i spænding det borgerbrev, som kommunen forventes
at sende ud i starten af december –
om varmkildeløsningen for Andst i
fremtiden.

meste fremtid ABC’s bestyrelse
for at få en dialog med dem om
mulighederne for etablering af en
sådan.
Lokalrådet...
•
deltog i Event Vejens
march mod ensomhed,
•
har skrevet høringssvar til
Vejen Kommunes budget,
•
skrevet ”Lokalrådet Fortæller” til Vejen Avisen
•
og lykønskede den nye
vuggestue med en gave.
•
Vi bakker op om Jens Johansens store arbejde med
Krotorvet,
•
har givet tilskud til en ny
rutsjebane på Frederiksbergvej
•
og glæder os over input og
henvendelser fra alle jer
borgere, som ulejliger jer
med at kontakte os – bliv
ved med det.
Dialogen med jer er uvurderlig –
og derfor pusler vi også med et
arrangement for alle byens borgere –

Dette er vores dagsorden, når vi
går i dialog med samarbejdspartnerne. Foreløbigt er der planlagt
møder med Better Energy den 1.
og 15. december.
Fra Lokalrådet er det Morten
Klyhn og Peter Tjørnhøj, som
deltager som faste medlemmer af
arbejdsgruppen.

lørdag, den 18. marts
2023.

Det med knap så stort.
Udover grøn energi har vi også
andre fokuspunkter i Lokalrådet.
De fylder dog knap så meget i
øjeblikket.
Opfordringen fra sidste uge om at
bruge appen ”giv et praj” og indberette – især om fortovenes tilstand - står stadig ved magt. Vi
håber, at flere indberetninger vil
få Andst frem i køen i forhold til
udbedring af disse.
Landdistriktsudvalget afholder
konference mandag, den 21. november, og her deltager Anja og
Rikke. Endnu et nyt indholdsområde, som vi ser frem til at blive
klogere på.

Thure Lindhardt - fortsat.

I mødet med modgang giver vi
ikke op, men arbejder videre.
Drømmen om en ungdomsklub
står stadig, og vi kontakter i nær-

Det blev en aften med liv
og ånd, som ikke umiddelbart går i glemmebogen.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen - så du er sikker på at kunne
deltage i en dag – særligt tilrettelagt for dig og din landsby.

Det blev en aften med drama,
hvor Thure Lindhardt viste, hvad
han formåede som skuespiller.
Grundtvigs liv med op– og nedture blev levendegjort meget intenst.
Grundtvig har skrevet 1500 salmer, og 300 af dem er stadig med
i salmebogen.
Til at belyse dem havde Thure
Lindhardt lavet aftale med Karin,
vores organist, og det fik hun
gjort, så vi alle i kirken sad måbende over hendes præstation.

BUSKgudstjeneste børn-unge-sogn-kirke

en efterhånden traditionsrig
gudstjeneste i efteråret,
hvor konfirmander og spejdere medvirker i gudstjenesten.

Søndagens tekst tog fat på dette
område.
Ulvene dramatiserede teksten
som sten, der konkurrerede om,
hvilken af dem, der kunne beskrive den mest voldsomme handling.
Dog var der en enkelt, som gik en
helt anden vej og blot var sig
selv, som den nu var.

Et gammelt maleri af Andst kirke
i aftensol er blevet skænket til
kirken og hænger nu i konfirmandstuen.
Maleriet har tilhørt Johanne
Poulsen, født Kristensen, som
blev født på Gamstgård i 1919
som søster til Peter Kristensen,
Gamstgård og Gregers Kristensen, Virkelyst.
Maleriet gik i arv til en søn, Morten Gregers Berdin, som nu har
skænket billedet til Andst kirke.

HUSK!
Julekoncert

d. 14/12 kl. 18.30
(NB! Ny tid)

I det daglige liv opstår der tit konkurrence om at være størst, bedst,
dygtigst osv.
Det er et område, som plager mange unge i dag. Det er faktisk på de
politiske partiers liste over vigtige
indsatsområder.

Jesus sagde det meget klart til alle
de voksne og lærde:

Uden at I bliver som dette barn,
kommer I slet ikke ind i Guds rige.
På billedet beder konfirmander
kirkebønnen, mens ulve tænder et
lys for hver bøn.

Der bliver …
•
Luciaoptog med 2. kl.
•
Juleevangelium ved
konfirmander
•
Violin– og klaverspil
ved Anne Skyggedal og
Karin
•
Orgelspil ved Karin
•
Sang ved Elisabeth
(tidligere kirkesanger)
•
Korsang ved lokal
gruppe og
•
Naturligvis fællessang

Velkommen

God start på
vinterturneringen.
Af Kurt B. Frederiksen.
U 15-pigerne fra Andst/Skodborg
har taget hul på vinterturneringen
med en udekamp i Middelfart, som
vi gennem årene har spillet rigtig
mange gode kampe imod.

Og det var også tilfældet i det flotte efterårsvejr i overværelse af en
meget stor tilskuerskare.
I kraft af en meget bevægelig
midtbane var vi fra starten af spilstyrende uden dog at tilspille os de
helt store chancer.
Et kæmpestraffespark begået mod
Katrine blev ikke dømt, men så
sendte Malene lige Simone afsted
med en super flot stikning, og så
var halvlegens eneste mål en
kendsgerning.

Kort efter måtte Celena udgå med
et trykket ribben, så vi spillede
kampen færdig uden udskiftere.
Med både boldpres og et ihærdigt
genpres blev hjemmeholdets angrebsspil effektivt stoppet, og da
så keeperen sendte et udspark lige
ud til Falk, blev det 2-0, inden
Simone igen tog et dybdeløb og
scorede.
Et flot langskud uden chance for
Julie i målet gav en kort opblussen hos de blå, men med endnu et
mål af Falk blev kampen afgjort
til slutresultatet 4-1.
Denne gang stillede vi op i en 3-4
-3 formation, og det mestrer Louise, Storm og Kayal i den bagerste kæde perfekt med masser af
gode afleveringer til midtbanespillerne, hvor Malene, Simone,
LK, Line og Celina var særdeles
løbestærke, og i forreste række
har Katrine, Falk og Malou vel
næppe været bedre i år. Flot, flot
kamp af hele holdet, og tak til
Malene og Simone for hjælpen.

VERDENSMÅL 7:

BÆREDYGTIG ENERGI.

Hvordan Maui skaffede
os ilden:
Efter at have spist et solidt aftensmåltid lå
Māui ved siden af sit bål og stirrede ind i
flammerne. Han så ilden flimre og danse
og tænkte: ”Hvor kommer ilden fra?”
Māui var en nysgerrig mand, så han besluttede, at det ville han finde ud af.
Midt om natten, mens alle sov, gik han fra
landsby til landsby og slukkede al
ild, indtil der ikke brændte en eneste
flamme i hele verden. Han gik derefter tilbage til sin hytte og ventede.
Den næste morgen var hele hans
landsby i oprør. ”Hvordan kan vi
tilberede morgenmad til vores børn
uden ild?!” klagede en bekymret
mor. ”Hvordan holder vi os varme
om natten?” råbte en anden. ”Vi kan
umuligt leve uden ild!” råbte landsbyboerne til hinanden. Befolkningen
i landsbyen blev meget bange. De
bad Taranga, der var deres rangatira –
deres høvding – om råd. ”Nogen bliver nødt til at gå til den store gudinde
Mahuika og bede hende om ild,” sagde Taranga. Ingen af landsbyboerne
havde lyst til at møde Mahuika, for
de havde alle hørt om Det Brændende
Bjerg, hvor hun boede. Kun Māui
tilbød at tage af sted for at finde Mahuika; i al hemmelighed var han glad
for, at hans plan havde fungeret.
”Māui rāua ko Mahuika – vær meget
forsigtig,” sagde Taranga, der også
var Māuis mor. ”Selvom du er en
efterkommer af Mahuika, tager hun
ikke venligt imod dig, hvis du prøver
at narre hende.” ”Jeg vil finde vores
store formor Mahuika og bringe ilden
tilbage til verden,” forsikrede Māui sin
mor. Hun fortalte ham vejen til Det Brændende Bjerg ved Verdens Ende. Da han
nåede frem, opdagede han, at Det Brændende Bjerg var kæmpestort og glødende
varmt af ild. Ved foden af bjerget så Māui
en huleindgang. Dér måtte Mahuika bo.
Før han gik ind, hviskede han en bøn som
beskyttelse mod, hvad han end måtte møde. Men han var trods alt ikke forberedt
på det, han så, da han kom ind i bjerget.
Derinde stod gudinden Mahuika foran
ham. Flammer kom brændende ud af hver
eneste pore i hendes krop, hendes hår var
et buldrende bål, til gengæld var hendes
øjne kun sorte huller midt i hendes ildansigt. Hun strakte armene ud og snusede:
”Hvem er den dødelige, der vover at komme ind i min bolig?” Māui tog sig sammen for at få mod til at tale: ”Det er jeg,
Māui, søn af Taranga.” ”Huh!” råbte
Mahuika. ”Māui, sønnen af Taranga?”

”Ja, den sidstfødte, Māui-tikitiki-aTaranga.” ”Nå da, Māui-tikitiki-aTaranga. Så er du velkommen, velkommen til flammerne, velkommen, mit
barn.” Mahuika trådte nærmere Māui og
tog en dyb indånding. Māui stod helt
stille, selvom flammerne fra Mahuika
var uudholdeligt varme. ”Så ... hvorfor
kommer du, Māui-tikitiki-a-Taranga?”
spurgte Mahuika endelig. ”Verdens bål
er slukkede, jeg er kommet for at bede
dig om ild.” Mahuika lyttede opmærksomt til Māui, og så lo hun.

Hun trak en negl af én af sine brændende fingre og gav den til ham: ”Tag denne ild som en gave til dit folk. Ær denne
ild, når du ærer mig.” Så Māui forlod
Mahuikas hule og tog den brændende
fingernegl med sig. Mens han gik
hjemad, tænkte han: ”Hvad hvis Mahuika ikke havde nogen brand tilbage, hvor
skulle hun så få sin ild fra?” Igen greb
nysgerrigheden Māui. Også dét spørgsmål ville han have svar på. Han kastede
hurtigt den brændende negl i en bæk og
gik tilbage til Mahuikas hule. ”Jeg snublede og faldt,” sagde Māui til gudinden.
”Derfor tabte jeg din brændende negl.
Må jeg bede om en anden?” Mahuika
var i godt humør. Hun havde ikke talt
med nogen i lang tid, og hun kunne lide
Māui. Hun gav Māui en anden af sine
flammende negle. Men Māui slukkede
også denne negl og vendte tilbage til
Mahuika med en ny undskyldning: ”En
fisk sprøjtede på din flammende negl, så

den gik ud, da jeg var ved at krydse
floden.” sagde han. Mahuika gav ham
endnu én af sine negle, og hun havde
ikke den mindste mistanke om, at hun
blev narret. Māui vendte igen og igen
tilbage med nye undskyldninger for at
få endnu en af Mahuikas negle. Dette
fortsatte det meste af dagen, indtil Mahuika havde brugt alle sine negle og
endda havde taget tåneglene med. Da
Māui endnu en gang vendte tilbage for
at bede om en brændende negl, var Mahuika blevet rasende. Hun vidste nu, at
Māui havde narret hende, og kastede sin sidste brændende tånegl til
jorden, så Māui i samme øjeblik
blev omgivet af ild og jaget ud af
gudindens hule. Udenfor hulen
forvandlede Māui sig til en høg og
fløj højt op i himlen, men flammerne fra Det Brændende Bjerg var nu
så store, at de sved undersiden af
hans vinger og farvede dem lysende røde. Derfor dykkede han ned i
en flod i håb om at undgå flammerne i vandets kølighed, men varmen
fra bjergets ild fik vandet til at koge. Māui blev desperat. Han kaldte
sin stamfar Tāwhi-rimātea til
hjælp: ”Tāwhirimātea atua o ngā
hau e whā, āwhinatia mai!” Hans
bøn blev hørt. En masse skyer samlede sig, og så begyndte det at regne. Hver eneste brand blev slukket,
og selv Mahuikas bjerg af ild
brændte ikke længere så voldsomt.
Nu havde Mahuika mistet meget af
sin magt, men alligevel gav hun
ikke op. Hun tog sin sidste tånegl
op fra jorden og kastede den mod
Māui i sin vrede. Den brændende
tånegl ramte ikke Māui, men fløj
ind blandt skovens træer og borede
sig ind i et māhoe-træ. Da Māui vendte tilbage til sin landsby, bragte han
ikke ild med tilbage, som landsbyboerne havde håbet. I stedet bragte han tørt
træ fra māhoe-træet og kaikōmakotræet
og viste dem, hvordan man skulle gnide
de tørre pinde mod hinanden, så gnidningsvarmen til sidst ville starte en
brand. Det blev landsbyboerne meget
glade for, da de nu igen kunne tilberede deres mad og igen have varme fra
deres bål om natten. Māui var tilfreds
med at have fået stillet sin nysgerrighed
ved at finde ildens oprindelse, skønt han
næsten havde mistet livet ved det. Den
dag i dag har kāhu-høgen fra Aotearoa
stadig de røde, rynkede fjer på undersiden af sine vinger som en påmindelse
om, hvor tæt Māui var på døden.
Dette var historien om, hvordan Māui
bragte ilden til verden.__

Bevingede
Prins Knud

Så ta’r vi den en gang til for prins Knud.
Da arveprins Knud og arveprinsesse Caroline Mathilde 24. november 1958 overværede en balletforestilling, Det forsinkede stævnemøde, i Falkonercentret, var
de sådan placeret, at de ikke fik set den
centrale scene.
Denne blev så opført for parret efter forestillingen.
Dette affødte en vise i Cirkusrevyen
1959: Så ta’r vi den én gang til: tekst
Erik Leth, musik Sven Gyldmark. Sunget af Birgitte Reimer.

Inde i min mosters mave
er en lille børnehave.
Hun skal nemlig være mor
til en tvilling og hans bror.
Når jeg lytter med mit øre
tæt mod maven, kan jeg høre
to små glade unger kravle
inde bag min mosters navle.
Alle mødre har en mave
som engang var børnehave.
Hvis man ikke går i kloster
får man børn som lille moster.

Halfdan Rasmussen.

INDE I MIN MOSTERS MAVE.

Teatret skal ikke spejle virkeligheden, det skal protestere mod virkeligheden.
Alf Sjöberg.
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21/11 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
23/11 - 2022 kl. 14.00
Krolf på Solhøj
24/11 - 2022 kl. 14.00
Billedforedrag på Solhøj:
”I sejlbåd gennem Sverige”
27/11 - 2022 kl. 10.00
Gudstjeneste - 1. s. i. Advent
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