
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Solceller, Vind-

møller, Madvarer. 

Af en borger i Andst, som 
tænker på byens og oplan-
dets fremtid.  

Man gør sig nogle tanker 
- hvad har vi gang i? 

Andst er kommet i medierne, om 
der skal være solceller på et areal 
på 500 ha. 
For det første tager vi god land-
brugsjord, hvor der kan avles fø-
devarer til hele verdens befolk-
ning, og skal alle have mad hver 
dag, vil der blive brug for al den 
jord, som kan dyrkes.  
Vi skal nok til at hjælpe de fattige 
lande med fødevarer, hvor de bor. 
Det skulle nødig blive sådan, at 
der bliver en folkevandring til det 
vestlige, som nemt kan blive ak-
tuelt, hvis befolkningen sulter. 
Solceller bliver produceret i Kina 

under kritisable forhold, og de in-
deholder bly, som vil forurene jor-
den. Hvorfor skal vi hente vores 
varer i udlandet, når vi selv kan 
producere vindmøller og madvarer 
i Danmark?   
Hvis Andst ikke kun skal være en 
soveby i fremtiden, bør vi se på, 
hvad der kan skabe vækst til områ-
det.  
Solceller vil affolke området. Der 
er ikke nogen, der vil bo i en sort 

skov af celler. 

Hvis der skal være solceller, bør de 
placeres på fabriksbygningers tage 
og deres parkeringspladser. Bilerne 
kan stå under solcellerne. Der er 
mange muligheder, hvor man ikke 
behøver at tage landbrugsjord. 
 
Hvis der placeres nogle vindmøl-
ler, kan der stadig være jord til 

dyrkning af afgrøder, og det giver 
liv i området og skaber vækst. 
Andst vil kunne få en købmands-

butik. Nu må Andst vågne op!  

Fortsætter side 2. 

 

Spejderne har uddelt kalen-
der og kirkens forårsfolder. 
 
Men var din postkasse helt 
fuld, kunne 
vi ikke finde 
postkassen i 
mørket,  
eller har du 
bare ikke 
modtaget 
det, så skriv 
eller ring til 

Bente:  
40 45  
50 91  

JULEKONCERT på onsdag 

Klokken 18.30, halv syv! 

Luciaoptog v/2. klasse, lokalt kor, so-
losang v/Elisabeth, violinspil v/Anne, 
orgelmusik v/Karin, juleevangelium 
ved konfirmander og ikke mindst: 

Vi synger sammen. 
 

Det bliver en aften for hele familien. 

 

• En kommentar til be-
slutninger i Andst 

• Fik du ikke Andstka-
lenderen og kirkefol-
deren? 

• Spille om penge - 
nogle unges problem 

• En oplevelse på 
Andst kirkegård 

• 9. verdensmål - del 2 
 

God læsning 



De har forpasset tidligere tiltag til 
vindmøller på nordsiden af motor-

vejen. Havde Andst været med på 
det dengang, havde der været en 
købmandsbutik i dag til gavn for 

området.   

Dansk landbrug producerer føde-
varer til 14 millioner mennesker. 
Det er over dobbelt så mange, som 
der er i landet. Så den snak om 
CO2, der skal pålægges landbru-
get, bør følge fødevarerne, altså til 
forbrugerne, det ville være rime-
ligt.  
 
Vi skal passe på landbruget. Har vi 
ikke jorden til at producere afgrø-
der til dyr, som giver gylle til bio-
gas, mangler vi at kunne levere 
den gas til forbrugerne. 
 
 Vi bør og skal værne om den jord, 

der er tilbage, for det giver liv til 
lokalområdet med årets gang, hvor 
jorden skal dyrkes og afgrøderne 

høstes, samt til de mennesker der 
har valgt at bo i et naturskønt om-
råde. 

 

SPILLE OM 
PENGE.  

NY INDSATS SKAL RED-
DE UNGE FRA AT SPILLE 
LIVET VÆK 

Det seneste årti er antallet af 
personer i behandling for ludo-
mani steget markant. Flere og 
flere mister kontrollen, og hos 
mange danskere starter det alle-
rede i en ung alder. Derfor sæt-
ter en ny indsats fokus på fore-
byggelse af ludomani på skole-
skemaet for at engagere de unge, 
før det er for sent. 

Udgivet den 04 december, 2022 – 
Af Magd Said Hawran, Verdens 
Bedste Nyheder. 

“14. februar 2016. Det er dagen, 
hvor det stikker af for mig,” siger 
22-årige Marcus Mossalski fra 

 Randers. Med et glødende Liver-

pool-hjerte havde den dengang 15
-årige jyde med sin far for første 
gang fået lov til at oddse på sit 

favorithold i en udekamp mod 
Aston Villa. 

“Vi lagde en 10’er på et eller an-
det vanvittigt med, at Liverpool 
skulle vinde med mindst 4 mål,” 
fortæller han. 
“Og så gjorde de det kraftedeme”. 
Kampen sluttede 6-0 til Liver-
pool, og for første gang i sit liv 
mærkede Marcus Mossalski en 
form for lykkerus, han aldrig hav-
de prøvet før. En ekstase med et 
adrenalinboost og en overbevis-
ning om, at glæden ved at vinde 
penge sagtens kunne gentage sig. 
Men, som det ofte er tilfældet 
med gambling, vendte lykken 
hurtigt, og der gik ikke længe før 
Marcus’ uskyldige glæde var er-
stattet med et afhængigt misbrug 
med store konsekvenser til følge. 
 
FLERE BLIVER LUDOMA-
NER 
Siden 2009 er andelen af unge 
under 30 år, der er i behandling 
for ludomani, tredoblet. Flere og 
flere mister kontrollen med spil-
let, og tal fra Center for Ludoma-
ni, som er Nordens største center 
for behandling og forebyggelse af 
sygdommen, viser, at over ti pro-
cent – af dem der er i behandling 
– har oplevet, at spillet tog over-
hånd, før de fyldte 18 år. 
 
“Målgruppen for ludomani bliver 
yngre og yngre,” siger Thomas 
Marcussen, klinikleder og klinisk 
psykolog hos Forskningsklinik-
ken for Ludomani ved Aarhus 
Universitetshospital. 
“De begynder ofte med at spille i 
de tidlige teenageår, og vi ved fra 
forskning, at når man begynder at 
spille i en tidlig alder, så er man 
særlig sårbar over for at udvikle 
problemer på et senere tids-
punkt,” fortæller han. 
Derfor har Forskningsklinikken 
for Ludomani slået sig sammen 
med filminstruktør Lars K. Mik-

kelsen og producer Jesper Jarl 
Becker i en ny indsats, der skal 

forebygge ludomani og engagere 

unge, før det er for sent. 

“SPIL FOR LIVET” 
Indsatsen med navnet “Spil for 
Livet” er rettet mod unge menne-
sker og har til hensigt at sætte 
gang i en vigtig dialog om ludo-
mani særligt de unge imellem.  
 
Projektet begyndte i starten af 
november og består af en kort 
fiktionsfilm, undervisningsmate-
riale og en “dialogrejse” med 50 
oplæg på tværs af landets folke-
skoler og ungdomsuddannelser. 
I filmen følger vi den unge 
MMA-fighter David, hvor ludo-
manien udfordrer hans kamp for 
at komme til VM.  
Misbruget får store konsekvenser 
for David, og undervejs berører 
filmen flere sider ved ludomani. 
Og ifølge Thomas Marcussen 
kan en fiktionsfilm netop være 
med til at engagere de unge på en 
konstruktiv måde. 
 

“Det er svært at nå de unge som 
autoritet. Så filmen er et forsøg 
på at lave noget forebyggelse, 

hvor man ikke taler ned til dem 
eller kommer med en løftet pege-
finger. Og der er en fiktionsfilm 

rigtig god, fordi den taler til dem 
på deres eget sprog,” forklarer 
han. 

En undersøgelse fra Spillemyn-
digheden viser, at blandt børn og 
unge mellem 12-17 år har 6 pro-
cent minimum et lavt niveau af 
pengespilsproblemer. Og selvom 
det ikke virker af meget, mener 
Thomas Marcussen, at det stadig 
udgør et stort problem. 
 
“Man kan vende den om og sige, 
at der sidder mere end én elev i 
en gennemsnitlig klasse og har 
en eller anden form for spillepro-
blem.  
 
Så det er meget bekymrende, 
fordi det er jo også dem, der 
skal modtages som mere offici-
elle kunder af spilleindustrien, 
når de bliver 18 år,” siger han. 
 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-02-10-andelen-af-unge-i-behandling-for-ludomani-stiger-kraftigt-vi-skal-tage-det-meget
https://ludomani.dk/tal-og-statistik-om-ludomani/
https://spilforlivet.dk/presse/
https://www.spillemyndigheden.dk/uploads/2022-05/Pr%C3%A6valensunders%C3%B8gelse%20af%20pengespil%20og%20ludomani%20i%20Danmark%202021.pdf
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VERDENSMÅL 9:(fortsat) 

Som ved sit første besøg gik han ind i 

Wunzh’ lille fastehytte  og satte sig ved 
siden af ham og begyndte at fortælle ham, 

på  hvilken måde han skulle drage fordel 
af sin sejr:  ”Du har vundet dit ønske hos 

Den Store Ånd,” sagde den smukke  frem-
mede fra himlen. ”Du har kæmpet bravt.  

I morgen bliver  den syvende dag i din 

faste. Din far vil komme med mad til dig  
for at styrke dig, og da det er den sidste 
dag, du faster, vil du  sejre over mig, når 

vi skal kæmpe. Jeg ved dette og fortæller  
dig nu, hvad du skal gøre for at være til 

gavn for din familie, dit  folk, ja, for alle 
mennesker i verden.  

 “I morgen,” gentog han, ”skal jeg møde 

dig igen og kæmpe  med dig for sidste 
gang. Så snart du har sejret over mig, skal 

du  fjerne mine klæder og begrave mig.  
Rens jorden for rødder og ukrudt, gør den 

blød med vand, og  begrav mig på stedet. 
Når du har gjort dette, skal du efterlade  
min krop i jorden og ikke forstyrre den, 

men kom og besøg  stedet nu og da for at 
se, om jeg er kommet til live. Frem for alt  

skal du være omhyggelig med aldrig at 
lade græs eller ukrudt  vokse på min grav. 

En gang om måneden skal du dække mig  
med frisk jord, og husk at give mig vand.  
Hvis du følger disse mine belæringer, vil 

du nå dit mål om at  gøre noget godt for 
dine slægtninge og alle andre mennesker i  

verden, og du skal lære dem den viden, 
jeg nu giver dig.”   

Derefter rakte den himmelske besøgende 

Wunzh hånden og  forsvandt, men han var 
væk så hurtigt, at Wunzh ikke kunne se,  i 

hvilken retning han forsvandt.   

Om morgenen kom Wunzh’ far til hans 
hytte med lidt mad til  ham og sagde:  

”Min søn, du har fastet længe nok. Hvis 
Den Store Ånd vil  hjælpe dig, vil han 
gøre det nu. Det er syv dage siden, du har  

smagt mad, og du må ikke ofre dit liv ved 
at faste dig ihjel. Livets  Mester kræver 

det ikke.”   

”Min far,” svarede Wunzh, ”vent, til solen 
går ned. Jeg har en  særlig grund til at 

faste indtil den tid.”  ”Godt,” sagde hans 
far. ”Jeg skal vente, til tiden kommer, og  

du er parat til at spise.”   

Ved aftenstide kom den smukke besøgen-
de fra himlen tilbage,  og han og Wunzh 

prøvede kræfter igen. Selvom han ikke  
havde benyttet sig af sin fars tilbud om 
mad, følte Wunzh, at  han havde fået ny 

styrke. Hans mod voksede indeni ham, og  
hans mod var som ørnens, der spreder 

sine vinger i en trætop  før en lang flyve-
tur.  Han greb den himmelske besøgende 

med næsten overmenneskelig  styrke og 

 kastede ham til jorden, så han lå helt 

stille.   

Da kom Wunzh i tanke om det, den him-
melske besøgende havde  belært ham 

om. Han rev derfor hans smukke klæder 
af ham,  og Wunzh så, at den himmelske 

besøgende var død.  Wunzh begravede 
ham med det samme og gjorde alt det, 
som  var blevet pålagt ham, for han hav-

de tillid til den besøgende fra  himlen.  

Derefter vendte Wunzh tilbage til sin 
fars hytte, hvor han blev  hilst velkom-

men.  Den aften spiste Wunzh kun spar-
somt af det måltid, der var  blevet tilbe-

redt til ham, og nøjedes med at snakke 
om familiens  dagligdag, og hvad de 

forskellige familiemedlemmer havde 
oplevet,  mens han var borte.   

Sådan gik dagene, og Wunzh glemte 

aldrig ét øjeblik den besøgendes  grav. 
Han besøgte den gennem hele foråret og 
lugede  græsset væk og holdt jorden 

blød og fugtig. Nogle gange,  når han 
besøgte graven, kom Wunzh til at tænkte 

på sin ven,  som han ikke mere kunne 
være sammen med. Det fik ham til at  

fælde mange tårer på jorden, hvor den 
besøgende lå begravet.   

På grund af Wunzh’ pleje af jorden og 

vandingen med hans  tårer varede det 
ikke længe, før han så toppene af grønne 
spirer  komme op af jorden. Trofast 

fulgte Wunzh den besøgendes  ønske 
om, at han skulle blive ved med at holde 

jorden ren for  ukrudt og vande den for 
på den måde at værne om mindet om  

sin ven.   

Wunzh sørgede omhyggeligt for, at 

hans far ikke kendte til den  besøgendes 
grav, og hvad han lavede dér.  Dage og 

uger gik på denne måde, og sommeren 
gik på hæld,  da Wunzh en dag kom 
tilbage efter en lang jagt for at skaffe  

mad. Han bad sin far om at følge med 
ham til det ensomme  sted, hvor han 

havde fastet.   

Da de kom frem, så Wunzh´ far, at den 
lille fastehytte var blevet  fjernet, men 

at der blev luget omkring stedet, så 
ukrudtet  ikke voksede ind i den cirkel, 

hvor hytten havde stået. I stedet  stod 
der midt i cirklen en høj, yndefuld plan-
te, fuld af stadselige  grønne blade og 

gyldne kolber. Planten var dybgrøn som 
sommergræsset  og gul som sommerens 

klare solskin, mens den  stod dér og 
blev vugget af den blide sommervind.   

”Dér, min far!” råbte Wunzh, ”dér er 

hele menneskehedens ven.  Det er Mon-
dawmin, det er vores majs! Vi behøver 

ikke længere  at stole på jagt alene, når 
vi skal have mad. Så længe denne  gave 
er elsket og bliver taget hånd om, så vil 

jorden selv give  os føden.”   

Wunczh brækkede en kolbe af planten 
og rakte den til sin far:  ”Se, min far,” 

sagde han, ”dette er, hvad jeg fastede 
for. Den  Store Ånd har lyttet til min 

stemme og sendt os noget nyt.  Frem-
over vil vort folk ikke alene være af-

hængig af jagt på land  eller fiskeri på 
vand.”   

Wunzh fortalte nu sin far om de belæ-

ringer, som den himmelske  besøgende 
havde sagt ham. Han fortalte ham, 
hvordan  plantens brede blade skul-

le rives af, som da han havde truk-
ket  klæderne af den besøgende 

efter hans sidste kamp mod ham.  
Han viste også sin far, hvordan en 

kolbe skulle holdes over ilden,  
indtil majskornene blev brune med 

samme farve som hans  hud. Når 
kornene havde fået den farve, hav-
de de stadig saften  i sig og kunne 

spises.   

Wunzh og hans familie priste him-
lens ånder og var dybt taknemmeli-

ge  for Den Store Ånds gave, og de 
holdt en fest, hvor  de spiste de 

gyldne kolber.   

På den måde kom majsens 
mægtige velsignelse til ver-

den, og  vi skylder den mo-

dige Wunzh stor tak for 
alle markerne med  majs, 

men også majsens smukke 
grønne blade og gule kol-

ber.   



  

 

 

 
 

 

  

 

Hør nu tuder blæsten 
 

Hør, nu tuder blæsten! 
Stjerner myldrer frem. 

- Det er synd! Kan blæsten 
ikke finde hjem? 

Vandrer den derude 
på den kolde jord? 
Kan den ikke finde 

hvor det er den bor? 
 

Hør, nu piber blæsten 
udenfor igen! 

- Så må vi nok helre 
ud og smøre den! 

Jeg kan ikke se den. 
Tror du den har fjer? 
Moer, er det blæsten 

eller dig der ler? 
 

Hør nu synger blæsten 
alle børn godnat, 

synger for din dukke 
og den lille kat! 

- Skal den hjem og sove 
hos sin far og mor? … 
Så har den nok fundet 
hvor det er den bor! 
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PØLSEPIND 
Koge suppe på en pølsepind. 

At behandle et uvæsentligt emne om-
stændeligt. 
H. C. Andersen udgav 1858 et eventyr 
med titlen Suppe på en pølsepind. 
Han har selv skrevet om dette: ”I vore 
ordsprog og talemåder ligger tit frøet 
til en hel historie; jeg udtalte dette og 
gav beviset ved at skrive dette even-
tyr.” 
Holberg bruger talemåden i Jean de 
France 1724: Han åd hellere en suppe 
kogt på en pølsepind. 

 

Bevingede ord 
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12/12 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

14/12 - 2022 kl. 14.00 
Tæppecurling på Solhøj  
 

14/12 - 2022 kl. 18.30 
Julekoncert i kirken ved 
lokale kræfter 
 

15/12 - 2022 kl. 14.00 
Banko og julehygge med 
gløgg på Solhøj/tilmelding 
 

18/12 - 2022 kl. 10.00 
Juleturnering - badmin-
ton 
 

18/12 - 2022 kl. 17.00 
Pizzagudstjeneste - 4. s. i 
Advent 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 


