
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

 GODT NYTÅR. 
 

En ny avis med … 
• Tilbud om husstands-

omdeling 
• Indbydelse til general-

forsamling i Forsam-
lingshuset 

• Nyt fra Solhøj 
• Nyt om jordens befolk-

ningsmængde 
• Eventyret om ”Sådan 

afsluttes vold 
• Glimt fra en kort vinter 
 
Avisen ønsker dig … 

God læsning. 

Velkommen til 20. årgang af vores egen 

ANDST AVIS. 
 

Avisen eksisterer, fordi mange i Andst ønsker, at 
den skal være der. Det gælder bl.a. alle vore an-
noncører, som finansierer avisen.  

STOR TAK TIL JER! 
Det gælder også alle jer, der sender ind til avisen. 
Uden stof eksisterede den ikke. 

STOR TAK OGSÅ TIL JER. 
Vi tager hul på 20. årgang med optimisme og tro 
på, at avisen også får lov at opleve 30. årgang. 

Andst Avisen  
husstandsomdeles d. 26/2-23. 

 

Kære mennesker i og omkring Andst. 
(AUI, Spejder, ABC, SAE, Byfesten, Lokalrå-
det, Borgerforeningen, Hjertegruppen, For-
samlingshuset, Menighedsrådet, Vild med vil-
je, Solhøj, ABA, Andet/andre?) 
 

Måske er der noget, som du tænker vil være 
godt at få med i avisen i netop den uge? 
Tøv ikke med at sende til Andst Avisen: 

(avisen@andstavisen.dk)  
- deadline er den 21/2-23 kl. 19.00. 

 

Skriv i mailen, at du ønsker at få det med i den 
husstandsomdelte avis. 
 

Del gerne budskabet! 
 

De bedste hilsner fra 
Rikke Ulbrandt Henriksen 
40 82 60 88 



Bankospil på 
Solhøj 15/12-22. 

 
Af Else Dalsgaard Petersen. 

 
Der var stort bankospil på 
Solhøj med masser af gaver 
fra sponsorer og de sædvanli-
ge præmier. 
 
En stor tak til følgende spon-
sorer: 
E-Blomsten, Vejen 
Imerco , Vejen 
Høhrmanns Fodpleje, Askov 
Gadebergs Begravelsesforret-
ning, Vejen 
Nanna Asmussen, Andst 
Frisør Avenue, Vejen  
 
 

Klodens voksende befolk-
ning er det suverænt største 
klimaproblem.”  

Sådan stod der i en artikel fra DR i 
2019, hvor nyhedsmediet citerede 
flere klima- og miljøeksperter for 
den dystre spådom. Men virke-
ligheden er ikke så sort. 
Ja, flere mennesker på jorden har 
ikke ligefrem gavn for klimaet af 
den simple grund, at flere menne-
sker er lig med flere drivhusgasser. 
Men, nej. Befolkningsvækst er 
langt fra så katastrofalt, som du 
måske skulle gå rundt og tro. 
 
Otte milliarder plus 
Tirsdag den 15. november rundede 
vi en milepæl i verdenshistorien. 
Otte milliarder plus er ligningen 
herefter for indbyggere på vores 
lille klode. Samtidig anslår FN i en 
ny rapport, at befolkningsvæksten 
topper i 2080’erne med 10,4 milli- 

 

 
arder mennesker – og holder det 
niveau frem mod det nye århund-
rede. 
Med to milliarder flere menne-
sker stiger bekymringerne for 
større skade på klimaet. Og ud-
fordringer kommer der til at være 
mange af, men som FN selv skri-
ver i sin rapport, så er “befolk-
ningsvæksten i sig selv muligvis 
ikke en direkte årsag til klimafor-
andringer.” 
Og hvorfor er det ikke det? 
 
Uligheder i udledninger 
Mere end halvdelen af den for-
ventede stigning i den globale 
befolkning frem til 2050 vil nem-
lig ske i otte lande – Congo, 
Egypten, Etiopien, Indien, Nige-
ria, Pakistan, Filippinerne og 
Tanzania. Og desuden forventes 
det, at andre lande i Afrika syd 
for Sahara også kommer til at bi-
drage med markante stigninger. 
Det betyder, at størstedelen af den 
kommende befolkning vil blive 
født i fattige lande, som med mar-
kant lavere forbrug har langt fær-
re udledninger end resten af ver-
den. 
I 2020 viste en opgørelse fra 
World Inequality Lab, som be-
handler data om uligheder i ver- 

 
 

den, at den øverste ene procent 
af topudledere udledte halvan-
den gang så mange drivhusgas-
ser, som den halvdel af ver-
densbefolkningen, der udledte 
mindst. Det svarer til, at 77 mil-
lioner mennesker udledte halvan-
den gang så meget som de 3,8 
milliarder mennesker, der udled-
te mindst. Og samtidig bliver 
væksten i udledningerne også 
drevet af de rigeste. 
“Befolkningsvæksten er ikke det, 
der forhindrer os i, at vi får styr 
på udledningerne. Det er en dår-
lig undskyldning, som bliver he-
vet frem lidt for tit,” siger Ole 
Wæver, som er professor ved 
Københavns Universitet og 
blandt andet forsker i sikkerheds-
udfordringer ved klimaforandrin-
ger. 
“Hvis vi ser på, hvor langt vi er 
fra at opnå de globale klimamål, 
så er det ikke befolkningsvæk-
sten, der er hæmskoen. Og det er 
i hvert fald heller ikke de fattige 
lande, som har ansvaret. Den lig-
ger til gengæld hos dem, der ud-
leder mest,” siger han, men un-
derstreger, at det er en selvfølge, 
at flere mennesker i verden brin-
ger udfordringer med sig. 

I pausen fik vi kaffe, gløgg og æbleskiver, det var lækkert 
og hyggeligt. 
 

Vi ønsker alle et godt nytår, håber vi ses i det nye år. 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/klimaforskere-vil-bremse-voksende-befolkning-med-etbarnspolitik
https://www.un.org/development/desa/pd/content/World-Population-Prospects-2022
https://wir2022.wid.world/chapter-6/


Verdensmål nr. 10: 

MINDRE ULIGHED. 

SÅDAN AFSLUTTES 

VOLD. Eventyr fra Indien. 

Engang for længe siden opstod der 
stridigheder mellem to konger.   

Den ene konge var Brahmadatta. 
Hans rige var stort og   rigt, og 
hans soldater var mange. Den an-

den konge var Dighiti.   Hans rige 
var lille og fattigt, og hans soldater 
var få.    

Brahmadatta sagde til sine genera-

ler: ”Vi vil marchere mod   Dighiti 
og erobre hans rige. Han vil ikke 
være i stand til at modstå   mig.”    

Da Dighiti hørte, at en fjendtlig 

hær var på vej, sagde han til   De-
va, sin dronning: ”Vi kan intet gø-
re for at forhindre Brahmadatta   i 
at erobre vores land. Af hensyn til 

vores folk er det bedst  at undgå en 
kamp. Lad os flygte fra kongeriget 
i aften.”    

Deva spurgte: ”Hvor kan vi drage 

hen?”  ”Vi tager til Brahmadattas 
egen hovedstad, Benares. Den er   
stor nok til at gemme sig i, og han 

vil aldrig søge efter os der.” Så de 
tog deres unge søn Dighavu med 
og flygtede om natten   til Benares. 

Her bosatte de sig i et fattigt kvar-
ter. Kong Dighiti forklædte sig 
som en vandrende hellig mand og 

tiggede hver dag nok mønter og 
mad til dem alle tre.  

Tiden gik, og prinsen voksede op 
til at være en mand. Da sagde kong 

Dighiti til sin kone: ”Sandelig si-
ges det, vi kan tilgive dem, der har 
skadet os, men vi tilgiver aldrig 

dem, vi har skadet. Hvis Brah-
madatta finder os her, vil han helt 
sikkert dræbe os alle. Det er bedst 

at sende vores søn væk fra byen.”    

Dronningen sagde: ”Lad ham rejse 
til mine forældre i vest. Der kan 
han lære den kunst og de videnska-
ber, der passer til   hans rang som 

prins.”    

 Så de sendte prinsen væk. Nu 

skete det, at barberen ved kong 
Brahmadattas hof en dag   gen-
kendte Dighiti, mens Dighiti gik 

rundt på markedet og tiggede,   
forklædt som en hellig mand. I 
håb om en belønning fulgte bar-
beren hemmeligt efter Dighiti til 

hans hjem og fortalte derefter   
Brahmadatta, hvor Dighiti boede.   
Brahmadatta sendte sine mænd 

for at arrestere familien. Dighiti   
og Deva blev fanget og bragt for-
an ham.  

”Hvor er din søn?” råbte Brah-

madatta. ”Uden for din rækkevid-
de,” svarede Dighiti. Brahmadatta 
henvendte sig til en af sine gene-

raler. ”Bind dem sammen og kør 
dem rundt i byen, så alle kan se 
dem og foragte   dem. Tag dem 

derefter ud ad Sydporten, og hen-
ret dem dér med et sværd. Lad 
ingen udføre begravelsesritualer-

ne, deres   kroppe skal i stedet 
være føde for fugle og dyr.”    

Den samme dag var prins Digha-
vu kommet tilbage til Benares   

for at besøge sine forældre. Da 
han gik over markedspladsen, så 
han soldater på heste og til fods 

og blandt dem en vogn, hvor hans 
mor og far sad bundne. Dér stod 
han magtesløs og kunne ikke 

hjælpe dem. Kong Dighiti så også 
prinsen. Han ønskede at råde sin 
søn, men var opmærksom på, at 
han ikke skulle blive fanget, så 

Dighiti råbte ud i luften, til alle 
og til ingen, disse ord: ”Vær ikke 
kortsynet. Vær ikke langsynet.   

Vold afsluttes ikke med vold.   
Vold afsluttes med ikke-vold.”    

Da mørket faldt på, blev kong 
Dighiti og dronning Deva ført   

uden for bymuren og henrettet 
med et sværd. Deres kroppe blev 
efterladt på jorden med et dusin 

soldater på vagt omkring de to 
lig.    

Inde i byen sagde prins Dighavu 
til sig selv: ”Først skal jeg udføre   

begravelsesritualerne for mine 

forældre. Så finder jeg en måde 

at hævne dem på.” Han købte 
stærk vin på markedet og bragte 
den til vagterne, der vogtede over 

hans forældres lig. Vagterne tog 
imod vinen med glæde, de drak 
og drak og blev snart berusede 
og faldt i søvn.  

Nu kunne Dighavu stable træ, 

anbringe sine forældres kroppe 
ovenpå og tænde begravelsesbå-
let. Han pressede håndfladerne 

sammen og bad, før han gik tre 
gange rundt om flammerne.   
Samtidig vandrede kong Brah-

madatta rundt på det kongelige   
palads’ balkon og tænkte på de 
ord, som kong Dighiti havde   

sagt. Han stirrede langt syd over 
bymuren og så det brændende   
begravelsesbål og skikkelsen, der 

gik omkring ilden. ”Det må være 
prins Dighavu,” sagde kong 
Brahmadatta til sig selv og mær-

kede, at en kold frygt greb hans 
hjerte.  

Da prins Dighavus pligt overfor 
forældrene var fuldført, løb han   

hurtigt ind i skoven. I flere dage 
blev han dér og gemte sig for 
kong Brahmadattas mænd, mens 

han sørgede over sine forældre.   
Endelig var faren forbi, og hans 
tårer over forældrene stoppede.   

Dighavu gik til byen endnu en 
gang, denne gang til den kongeli-
ge elefantstald og fik arbejde dér 
som lærling.    

En morgen stod Dighavu tidligt 

op. Mens han gik i gang med   
dagens arbejde, begyndte han at 
synge for at hilse daggryet. Hans 

sang nåede paladset og balkonen 
til kong Brahmadatta, der også 
var stået tidligt op, fordi han var 

blevet vækket af en frygtelig 
drøm. ”Hvor dejligt,” sagde kon-
gen, ”jeg har brug for en glad 

sang til at få lettet tankerne.”   
Han sendte bud efter sangeren, 
og Dighavu blev bragt foran   

ham. ”Syng for mig.” sagde 
Brahmadatta uden at vide, hvem 
den   unge mand var.    



Dighavu sang, og kongen blev glad 
i hjertet. Så sagde Brahmadatta til 

ham: ”Bliv hos mig.” Og Dighavu 
svarede: ”Som du ønsker, min her-
re.” På den måde blev Dighavu 

kongens ledsager. Og da den unge   
mands opførsel var venlig og hans 
ord behagelige, blev kongen stadig 

mere glad for ham og gav ham me-
re og mere ansvar og tillid.  

En dag ønskede Brahmadatta at gå 
på jagt, så han sagde til Dighavu: 

”I dag skal du køre min vogn.”   
Og Dighavu svarede: ”Det er en 
ære, min herre.” Dighavu var der-
for kusk for kongen, da de kørte 

fra paladset sammen med en stor 
flok jægere. Men da jægerne for-
fulgte en stenbuk, drejede Dighavu 

ad en sti, der førte væk fra jæger-
ne. Han kørte kong Brahmadatta så 
langt væk, at ingen kunne se eller 

høre dem.  

Til sidst sagde Brah-
madatta: ”Jeg vil stop-
pe og hvile.”   Digha-

vu stoppede vognen og 
satte sig på jorden. Og 
han sagde   til kongen: 

”Kom, sæt dig her, og 
hvil dig, min herre.” 
Kongen lagde sit ho-

ved i Dighavus skød 
og faldt i søvn.   Dig-
havu greb om sit 

sværd og trak det lang-
somt frem fra sin kap-
pe. Han rettede sværd-

spidsen mod Brah-
madattas hals, da han 
huskede sin fars ord.   

”Vær ikke kortsynet.   
Vær ikke langsynet.   
Vold afsluttes ikke 
med vold. Vold afslut-

tes med ikke-vold.” 
Dighavus hånd, der 
holdt om sværdet, be-

gyndte at ryste. Han 
stak langsomt sværdet 
tilbage i skeden og 

gemte det under sin 
kappe igen. Samtidig 
åndede Brahmadatta 

kraftigt ud og råbte   

 højt.   ”Hvad er der galt, min her-

re?” spurgte Dighavu.   ”Det er en 
drøm, der ofte plager mig,” sagde 
kongen, ”Jeg ser Dighavu, søn af 

mine fjender, komme til mig med 
sit sværd for   at hævne sine for-
ældre.”  

Da greb Dighavu kongens hår, 
trak hans hoved bagover og   trak 

sit sværd: ”Jeg er Dighavu, søn af 
dine fjender, og her er jeg for at 
hævne mine forældre!”   ”Vær 

barmhjertig, kære Dighavu! Giv 
mig mit liv! ” ”Hvordan kan jeg 
give dig dit liv?” svarede Digha-

vu, ”Sandelig siges det, vi kan 
tilgive dem, der har skadet os, 
men vi tilgiver aldrig dem, vi har 

skadet. Du har dræbt min mor og 
min far og vil helt sikkert også 
dræbe mig. Så er der et liv, der 

skal gives, er det mit!”   

 ”Giv mig mit liv,” sagde Brah-

madatta, ”og jeg vil give dig 
dit!” Dighavu frigav kongen og 
lagde sit sværd væk. Og de to 

rejste   sig og holdt hinandens 
hænder fast og svor, at de aldrig 
mere ville gøre den anden skade.  

Så spurgte kong Brahmadatta: 
”Jeg har ofte funderet over din 

fars sidste ord. Fortæl mig, Dig-
havu, hvad mente han, da han 
sagde: ”Vær ikke kortsynet”?“ 

”Min far mente: ”Vær ikke hur-
tig med at tro, at en gave betyder 
venskab.” ”Og hvad mente han, 

da han sagde: ”Vær ikke langsy-
net”?” ”Min far mente: ”Lad ik-
ke dit had vare for længe.” ”Og 

hvad mente han, da han fortalte 
dig: ”Vold afsluttes med ikke-
vold.” ”Min far mente dette: Du, 

min herre, har dræbt mine foræl-
dre og stjålet deres rige. Hvis jeg 

dræbte dig af hævn, 

ville dine   allierede 
dræbe mig, og så 
ville mine allierede 

dræbe dem, og   så-
dan vil volden være 
uden nogen ende. 

Men i stedet har du 
givet mig mit liv, og 
jeg har givet dig dit. 

Så volden mellem os 
er endt.”    

Kong Brahmadatta 
blev forundret over 
Dighavus visdom, 

der nu fuldt ud for-
stod, hvad hans far 
havde ment.  

Faktisk var kong 

Brahmadattas beun-
dring og hans tak-
nemmelighed så 

stor, at han gav Dig-
havu hans fars rige 
igen.    

Og så længe begge 

konger levede, blev 

alle uenigheder 
imellem dem løst i 

venskab og med 
god vilje.    



  

 

 

 
 

 

  

Ægteparret Eriksen var på en biltur gået ind 

på en kro, hvor de fik en gang gule ærter. 

Da der ikke er salt på bordet, beder Eriksen 

krofatter, som selv serverer, om en saltbøsse. 

Nå ja, svarer fatter og graver en saltbøsse 

frem fra venstre bukselomme.. 

De har vel ikke også noget peber? 

Jo, det kunne da godt være. 

Og ganske rigtigt. Langt ned i højre bukse-

lomme ligger der en  peberbøsse gemt. 

Hans, du må love mig én ting, udbryder fru 

Eriksen nervøst. 

Og hvad er det? 

At du ikke beder om sennep! 

 
 

Vore leveregler er flossede og udhulede, vores tro er borte, og vi har ikke fået viden 
nok til at erstatte troen. Det er et ubærligt tomrum, som får mange til at søge tilbage 
til troen i forskellige forklædninger. 

Suzanne Brøgger. 

 

QUO VADIS 
(latin: hvor går du hen). 

Ordene stammer fra Johannesevangeliet 
16,5. Sætningen er specielt kendt, fordi den 
er anvendt af den polske forfatter Henryk 
Sienkiewicz som titel på en roman fra 1895 
om kristenforfølgelserne i Rom på Neros 
tid. 
Til den periode er ordet knyttet ved følgen-
de legende: 
Apostlen Peter, der var biskop i Rom, var 
ved at forlade byen for at undgå forfølgel-
serne. Ved byporten mødte han Kristus. 
Han spurgte: Domine, quo vadis (= Herre, 
hvor går du hen?), og Kristus svarede 
ham: Roman eo; iterum crucifigi (=jeg går 
til Rom for at korsfæstes). Så vendte Peter 
tilbage til Rom, hvor han led martyrdøden 
ca. år 64.  

 

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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Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 

 
 

 
 

 
 

 

9/1 - 2023 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

11/1 - 2023 kl. 14.00 
Tæppecurling på Solhøj  
 

13/1 - 2023 kl. 19.00 
Rul og leg - Event Andst 
 

15/1 - 2023 kl. 10.30 
Nytårsparade 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 


