
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Babysalme-
sang i Andst 
kirke 

 

Torsdag, d. 23. februar 
starter der et nyt hold babysalme-
sang op i Andst kirke. Babysal-
mesang er et tilbud til babyer i 
alderen fra ca. 2-10 mdr. sammen 
med deres far, mor eller en anden 
voksen. 
 

Vi vil synge, danse og vugge sal-
mernes stemninger ind i de små, 
som oplever med alle sanserne.  
 
Det kræver ikke en god sangstem-
me at deltage, og vi bruger kendte 
salmer og sange og primært første 
vers for at gøre det enkelt.  
 
Der vil også blive spillet lidt for 
baby, vi lærer fagter og rim og 
bruger enkle rekvisitter for en va-
rieret, men rolig oplevelse. 
 

Tid og sted: 
Det starter op torsdag d. 23/2 kl. 
9.00 og forløber over de næste 
fem torsdage, altså 2.,9.,16.,23. 
og 30. marts 
Det foregår i konfirmandstuen og 
varer ca. 30-40 min, hvorefter der 
er kaffe og te på kanden samt lidt 
snack til de voksne. 
 

Tag gerne hele mødregrup-
pen med ☺  
 

Tilmelding på mail:  
maritabjorholm@gmail.com  
eller telefon: 42 22 06 31. 
 

Med venlig hilsen  
Marita Bjorholm,  
kirkesanger i Andst kirke. 
 

Borgermøde 
omkring 
fjernvarme! 
 

Sæt kryds i kalenderen 
den 5. marts kl. 15.00. 

Mere info kommer, når vi 
nærmer os arrangementet. 

 En ny avis med…. 
• Invitation til baby-

salmesang 
• ”X” for borgermøde 
• Invitation til samta-

le om døden 
• Invitation til Andst 

Avisens repræsen-
tantskabsmøde 

• Fortælling om flot 
fodboldkamp 

• 14. verdensmål - 
Eventyret om, hvor-
dan havet blev salt 

• Nyt fra Borgerfor-
eningen 

• Nyt om verdensmå-
lene i Danmark 

 
 

God læsning. 

Lad os tale om døden. 
 

Døden er livets afslutning. I sidste ende er døden 
uundgåelig og et vilkår, alle mennesker deler. 
 

Lægevidenskaben er blevet i stand til at helbrede og forlænge 
liv. Alligevel melder døden sig på et tidspunkt, men den er ble-
vet en uacceptabel modstander, der burde kunne sættes til 
vægs.  
Det skaber vanskelige dilemmaer i sundhedsvæsenet. Ændrede 
familiemønstre gør juraen udfordrende, og endelig dukker der 
mange individuelle ønsker op i forbindelse med afskeden.  
 

Lad os tale om døden  

onsdag, d. 22. feb. kl. 19.00 i kirken!  
 

Her vil folk, der arbejder professionelt med døden, fortælle om 
deres arbejde og stå til rådighed for spørgsmål i en slags sam-
talesalon.  
 

Det er: Læge, Karen Spanggaard, bedemand, Jesper Lykke 
Christensen, advokat, Bodil Ravn og sognepræst, Helle Torp. 
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Særdeles vel-
spillet trænings-
kamp i U 15-

rækken 
Af Kurt B. Frederiksen 

Årets første kamp i vintertur-
neringen mellem Haderslev 
fK og Andst/Skodborg blev 
en meget flot fodboldkamp, 
som bød på hele ti scoringer, 

højt tempo og forrygende an-
grebsspil af begge hold.  

AUI/SIF var ramt af en del 
afbud, men heldigvis var der 
hjælp at hente hos nogle spil-
lere, der tidligere har spillet i 
den grønne trøje, og som efter 

DBU-reglerne for vinterturne-
ringen godt må spille for to 
klubber.  

 
Det første kvarter bød på fire 
mål, 2-2, begge AUI/SIF-
mål scoret af Katrine på to 
fremragende frispilninger, 
først af LK og så af Lærke. 
Kort efter sendte hun Cilja 
afsted med en aflevering i 

dybden til en ny scoring. Det 
ville myreflitige Simone ik-
ke stå tilbage for, fornemt 
opspil til Cilja og 4-2 inden 

halvleg.  

I de sidste 35 minutter bøl-

gede spillet frem og tilbage, 
så begge holds forsvarsspil-
lere havde rigeligt at se til, 
men ros til Louise, Storm, 
LK og Kayal, som udover 

godt forsvarsspil virkelig og-
så bestræbte sig på at afleve-
re til nærmeste midtbanespil-
ler, så spillet kunne bygges 
op fra bunden af.  

To dårlige HfK-udspark gav 
to "kludemål" scoret af Cilja 
og Malene, og dermed en 
føring på 6-2. Trods flere 
glimrede redninger af Julie i 
målet, lykkedes det gæster-
ne at reducere til slutresulta-

tet 6-4.  

Og så må vi heller ikke 
glemme, at både Line, Ma-
lou, LK og Malene gjorde 
det aldeles glimrende, selv-
om de måtte spille på nogle 

uvante pladser.  

Vi slutter dette indlæg med 

en bemærkning fra kampens 
udmærkede dommer:  

"Det er simpelthen den 

bedste U 15-kamp, jeg 
har dømt i flere år". 

 



 kommer du her?” råbte den rige 

mands kone. “I morgen er det hel-
ligdag, og vi har travlt med at for-
berede festen. Gå væk, vi har ikke 

tid til dig!”  

“Bror,” sagde den fattige mand, 
“Vi har intet at spise i huset og 
ingen mad til at fejre helligdagen. 
Lån mig lidt kød, så jeg og min 

kone også kan fejre den.”  

”Jeg vidste det!” råbte den rige 
mands kone til sin mand. ”Jeg 
vidste, at din bror ville komme og 

tigge en dag. Smid ham ud!” Den 
fattige bror lyttede ikke til hende. 
”Vær venlig, bror,” sagde han og 

så på sin rige bror. “Ja ja,” mum-
lede den rige bror, “Tag dette, og 
gå til Hiysi!” Og han kastede en 

koklov til sin fattige bror.  

Den fattige bror takkede imidler-
tid sin bror og pakkede kokloven 
ind i sin kappe. Så begyndte han 

at gå tilbage til sit hus. Mens han 
gik, tænkte han: ”Min bror gav 
mig ikke koens klov. Han har 

bedt mig om at bringe den til 

Hiysi. Så dette stykke kød er ik-

ke mit, men Hiysis. Jeg må brin-
ge det til Hiysi.”  

Hiysi var en trænisse, der boede 
dybt inde i skoven, så den fattige 

mand begyndte at gå mod sko-
ven. Skoven var mørk og dyster, 
men den fattige mand var fast 
besluttet på at aflevere koens 

klov til Hiysi.  

Efter at have gået et stykke tid 
mødte han nogle skovhuggere. 
”Hvor skal du hen, så dybt inde i 

skoven?” spurgte skovhuggerne. 
“Til Hiysi, trænissen,” svarede 
den fattige mand, “Jeg har denne 

koklov til ham.  

Kan I fortælle mig, hvor jeg fin-
der hans hytte?” “Fortsæt med at 

gå ligeud,” sagde skov-

huggerne. ”Drej hver-
ken til venstre eller høj-
re, og snart vil du være 

ved Hiysis hytte. Men 
hør her: Hiysi elsker 
kød. Han vil tilbyde dig 

sølv og guld og ædel-
stene i taknemmelighed 
for det, du bringer ham. 

Men sig nej til alt det. 
Bed hellere om hans 
kværn. Hvis han prøver 

at tilbyde dig noget an-
det, skal du sige nej. 
Bed kun om hans 

kværn.”  

Den fattige mand takke-
de skovhuggerne og gik 
videre. Lidt efter så han 
en hytte. Han gik ind i 

den, og dér sad Hiysi 
Trænisse. ”Hvorfor er 
du kommet her?” 

spurgte Hiysi. ”Jeg har 
bragt dig en gave,” sag-
de den fattige mand, 

‘En kos klov.” Og han 
rakte kødstykket til 

Hiysi. ”Kød!” råbte Hiysi af glæ-

de. “Hurtigt, giv det til mig! Jeg 
har ikke spist kød i tredive år!” 
Han greb kloven og spiste den.  
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LIVET I HAVET. 

HVORFOR HAVET ER 

SALT Karelen (Finland)  

For længe siden boede der to 
brødre i hver sin gård i en lands
-by. Den ældre bror var rig og 

havde heldet med sig, men var 
grådig og mistroisk over for an-
dre. Den yngre bror var meget 
fattig, men venlig over for andre 

og tilfreds med lidt.  

En dag fandt den fattige bror og 
hans kone, at de ikke havde no-
get at spise i deres hus. De hav-

de heller ingen penge og intet, 
som de kunne sælge.  

For at gøre tingene værre var 
den næste dag en hellig-

dag, en festdag. “Hvor 
skal vi få noget at spise? 
I morgen er det hellig-

dag. Hvordan skal vi 
kunne fejre den?” spurgte 
den fattige broders kone 

med tårer i øjnene.  

Den fattige bror var i 
vildrede. Han vidste ikke, 
hvad han skulle gøre. 

“Gå til din bror og bed 
om hans hjælp,” foreslog 
den fattige mands kone. 

“Han slagtede en ko i 
går, ved jeg. Han vil be-
stemt unde os lidt kød til 

helligdagen.”  

Den fattige mand sukke-
de. Han kunne ikke lide 
at bede sin bror om 
hjælp, for han vidste, 

hvor nærig og afvisende 
hans bror var. Men da 
den næste dag var en hel-

ligdag, kunne han ikke 
finde nogen anden udvej, 
hvis han ville have noget 

at spise.   

Så den fattige mand tog sin var-
me kappe på og gik hen til sin 
rige brors hus. ”Hvad vil du?” 

spurgte den rige bror, så snart 
han så sin fattige bror. ”Hvorfor 



 aldrig ville se dig mere!” Den fat-

tige mand fortalte sin kone histo-
rien om hans eventyr.  

Derefter satte han den magiske 
kværn på bordet og sagde: 

”Kværn min kværn! Giv os et 
festmåltid passende for en kon-
ge.” Kværnen begyndte at kvær-
ne, og den kværnede de mest vid-

underlige retter ud på bordet. Den 
fattige mand og hans kone spiste 
og spiste, indtil de ikke kunne 

mere. ”Nok, min kværn!” befale-
de den fattige mand, og kværnen 
stoppede med at kværne.  

Den næste dag fejrede den fattige 

mand og hans kone helligdagen, 
og fra da af manglede de aldrig 
noget. Kværnen gav dem et fint 

nyt hus, grønne marker fulde af 
afgrøder, heste og kvæg og mad 
at spise og tøj at bære. Snart hav-

de de så meget, at de ikke havde 
brug for at lade kværnen kværne 
mere.  

Da den rige bror hørte om sin fat-

tige brors pludselige rigdom, un-
drede han sig og tænkte: 
”Hvordan kan min bror pludselig 

være blevet rig? Det må jeg finde 
ud af.” Så den rige bror gik til den 
fattige brors hus. ”Hvordan er du 

blevet rig sådan lige pludseligt?” 
spurgte han. Den fattige bror for-
talte ham alt om Hiysi og den ma-

giske kværn, han havde fået af 
ham. Jeg må have den kværn, 
tænkte den rige bror. ”Vis mig 
kværnen,” krævede han. Den fat-

tige bror, der ikke mistænkte sin 
bror for nogen ondskab, gjorde 
det. Han satte kværnen på bordet 

og sagde: ”Kværn, min kværn! 
Giv os gode ting at spise.” Straks 
begyndte kværnen at kværne de 

mest lækre tærter, kager og brød 
ud på bordet. Den rige bror troede 
ikke sine øjne: ”Sælg mig din 

kværn,” bad han den fattige bror. 
”Nej,” sagde den fattige mand, 
”kværnen er ikke til salg.” ”Nå, 

så lån mig den,” sagde den rige 
bror. ”Det var trods alt mig, der 
gav dig koens klov, så du kunne 

give den til Hiysi!”  

Den fattige bror tænkte lidt. 

Hvilken skade kunne der være 
ved at lade sin bror have kvær-
nen et stykke tid? ”Nuvel da. Du 

kan låne den én dag,” sagde den 
fattige mand. Den rige bror var 
henrykt. Han greb kværnen og 
løb af sted med den uden at spør-

ge om, hvordan man stoppede 
den.  

Han lagde kværnen i en båd og 
roede ud på havet med den til 

dér, hvor fiskerne fanger deres 
fisk. Fiskerne salter fisken lige 
nu, tænkte den rige bror, ”de vil 

betale godt for fint salt. Han var 
sejlet langt ude på havet, væk fra 
land. Der var ingen, der hørte 

ham, da han sagde: ”Kværn, min 
kværn. Giv mig salt, så meget du 
kan.” Kværnen begyndte at dreje 

og kværnede det fineste, hvideste 
salt, man kunne forestille sig. 
Snart var båden fuld. Den rige 

bror besluttede at stoppe kvær-
nen, men han vidste ikke hvor-
dan: ”Stop, min kværn!” råbte 

han. ”Stop med at kværne. Jeg 
vil ikke have mere salt.” Men 
kværnen blev ved med at dreje 

og kværne det fineste hvideste 
salt. Den rige mand bad og bøn-
faldt kværnen om at stoppe. Men 

han kendte ikke de magiske ord, 
så kværnen blev ved med at 
kværne salt. Den rige bror for-

søgte at kaste kværnen over bord, 
men han kunne ikke løfte den. 
Båden var nu så fuld af salt, at 
den begyndte at synke. ”Hjælp!” 

råbte den rige bror. Men der var 
ingen, der kunne høre ham. 
Kværnen blev ved med at kvær-

ne salt, og båden blev ved med at 
synke, indtil den sank ned til 
bunden af havet sammen med 

den rige bror.  

Den rige bror druknede på grund 
af sin grådighed, mens den magi-
ske kværn blev ved med at kvær-

ne det fineste hvideste salt, selv 
om den stod på havbunden. Dér 
kværner den stadig salt den dag i 

dag. Tro det eller ej, det er grun-
den til, at havet er salt.   

”Nu skal jeg give dig en gave til 

gengæld,” sagde trænissen, da 
han var færdig med kloven. 
”Her, tag noget sølv,” sagde han 

og tog en håndfuld sølvmønter 
op af lommen. “Nej, jeg vil ikke 
have noget sølv,” sagde den fat-
tige mand. “Guld da?” tilbød 

Hiysi og tog to håndfulde guld-
mønter frem fra lommen. ”Nej 
tak. Jeg vil heller ikke have 

guld,” sagde den fattige mand. 
”Hvad med nogle ædelsten?” 
spurgte Hiysi, ”Diamanter, rubi-

ner, safirer?” ”Nej tak, jeg vil 
heller ikke have nogen af dem,” 
sagde den fattige mand. ”Nå, 

hvad vil du så have?” spurgte 
Hiysi. ”Jeg vil have din kværn,” 
svarede den fattige mand. ”Min 

kværn!” udbrød Hiysi, ”Nej, 
den skal du ikke have. Men jeg 
kan give dig noget andet, du 

kan lide.” ”Det er meget venligt 
af dig,” sagde den fattige mand, 
”men jeg vil kun have din 

kværn.” 

 Hiysi vidste ikke, hvad han 
skulle gøre. Han havde spist 
koens klov og kunne ikke lade 

den fattige mand gå uden en 
gave til gengæld. ”Nå,” sagde 
han til sidst, ”Så må du vel hel-

lere få min kværn. Tag den. 
Men ved du, hvordan du bruger 
den?” ”Nej,” svarede den fattige 

mand, ”Fortæl mig det.” ”Det er 
en magisk kværn,” forklarede 
Hiysi,”. Den vil give dig alt, 
hvad du ønsker. Bare kom med 

dit ønske, og sig: ”Kværn, min 
kværn!” Når du har nok af det, 
du ønsker, og vil have, at kvær-

nen skal stoppe, skal du bare 
sige ”Nok, min kværn!” Så 
stopper den. Gå nu!”  

Den fattige mand takkede Hiysi 

og pakkede den magiske kværn 
ind i sin kappe og begyndte at 
gå tilbage mod sit hjem. Han 

gik, og han gik, og han gik og 
nåede til sidst sit hjem. Hans 
kone græd, fordi hun troede, at 

han var død. ”Hvor har du væ-
ret?” råbte hun. ”Jeg troede, jeg 



 port 2022 på Verdensmålene om ... 

kvalitetsuddannelse, ligestilling 
mellem kønnene, livet i havet, 

livet på land, samt bæredygtigt 
forbrug og produktion. 

GENERELT ER VI RET GODE TIL 
VERDENSMÅL I DANMARK 
Set udefra set får Danmark generelt me-
get gode karakterer for opfyldelsen af 
Verdensmålene. Det viser en anden rap-
port, den internationale Sustainable De-
velopment Goals Report. Faktisk ligger 
Danmark på en andenplads globalt set, 
kun overgået af Finland, og med Sverige 
på en tredjeplads. 
 
Den nye danske rapport er ikke en er-
statning for den internationale vurdering, 
men et supplement, fordi det ikke er alle 
de punkter, FN måler på, der er relevan-
te i en dansk kontekst. 
For eksempel scorer Danmark nul point 
i den internationale rapport for vores 
arbejde med at beskytte naturen i bjerge-
ne herhjemme – men det skyldes selv-
følgelig kun, at der slet ikke findes bjer-
ge i Danmark, medmindre man medtaget 
Mols Bjerge og Himmelbjerget. 
 
De Verdensmål, hvor vi opnår de højeste 
resultater, er: 1: Afskaf fattigdom, 7: 
Bæredygtig energi og 10: Mindre ulig-
hed. 
De Verdensmål, vi scorer lavest på, er: 
2: Stop sult, 12: Ansvarligt forbrug og 
produktion og 13: Klimaindsats. 
Umiddelbart kan det virke lidt overra-

skende, at velnærede Danmark klarer sig 
dårligt på Verdensmål nummer 2 om at 
stoppe sult. 

Det skyldes, at målet ikke kun handler 
om at give alle brød på bordet, men også 
om at sikre sund og bæredygtig ernæ-
ring. Her får Danmark især strafpoint, 
fordi vi spiser for meget kød, og fordi en 
del danskere er blevet så tykke, at det 
går ud over sundheden. 
 
LIGESTILLING OG UDDANNELSE 
VISER BÅDE GODE OG DÅRLIGE 
TAKTER 
For nogle af målepunkterne er der ikke 
rigtig sket nogen udvikling. Når vi ser 
på målepunkterne omkring ligestilling, 
så fremgår det, at andelen af kvinder i 
virksomhedsbestyrelser har ligget uæn-
dret på 19 procent hvert år siden 2015. 
På andre mål er der dog sket en udvik-
ling. For eksempel er der kommet flere 
kvindelige professorer. 
Omvendt viser noget af statistikken for 
ligestilling en markant negativ udvik-
ling. For eksempel er antallet af kvinder, 
der tager ophold på de danske kvindekri-
secentre, steget kraftigt i de seneste fem 
år. 
På uddannelsesområdet er nogle af kon-
klusionerne, at danske gymnasieelever 
generelt har ganske god trivsel, og at 
mobning generelt ikke er et stort pro-

blem. Dog er der en del af eleverne, der 
slås med ”pres og bekymringer”. 
Rapporten viser også, at danske skole-
elevers karakterer i fag som fysik, kemi, 
biologi og geografi har taget et stort dyk 
i corona-årene. Det modvirker verdens-
målet om, at eleverne skal opnå de 
grundfærdigheder, der skal til for at 
forstå, hvad bæredygtig udvikling hand-
ler om. 
 
SMÅ FORBEDRINGER PÅ NA-
TUROMRÅDET 
Målepunkterne for den danske natur på 
land og i havet viser et broget billede. 
På den ene side går det langsomt den 
rigtige vej, når vi kigger på forurenin-
gen med næringsstoffer fra især land-
bruget og danske rensningsanlæg. Her 
skriver rapporten, at der er sket et mar-
kant fald i kvælstof siden 1990’erne, 
men omvendt også, at der stadig er for 
mange næringsstoffer i vandet til at 
give god miljømæssig tilstand. Det kan 
også ses på de danske søer, hvor 56 
procent vurderes som værende i risiko 
for ikke at nå målet om, at de skal nå til 
”god miljømæssig tilstand” inden 2027. 
 
Naturen inde på land har generelt ikke 
gode kår i Danmark. Kun 8 procent af 
landarealet er udlagt som beskyttet i 
forhold til de såkaldte Natura-2000 reg-
ler, og det tal ligger 10 procentpoint 
under EU-gennemsnittet. Alligevel er 
de danske skovarealer i langsom vækst, 
og andelen af skov, der er certificeret 
efter internationale standarder, er sti-
gende.  
Antallet af almindelige danske yngle-
fugle har været faldende siden Verdens-
målene blev vedtaget i 2015, og der er 
flere danske arter, der er blevet mere 
truede, end arter, der er blevet mindre 
truede. 
Men rapporten viser også, at vi har fået 
mere økologisk landbrug herhjemme. I 

2015 var 5,9 procent af de danske land-
brugsarealer udlagt til økologisk drift, 

og i 2021 var tallet vokset til 10,1 pro-
cent. Samtidig er andelen af pløjefri 
drift mere end fordoblet. 

FORBRUG OG AFFALD ER DAN-
SKERNES SORTE SAMVITTIG-
HED 
Mest negativ er rapporten, når det 
kommer til dansk forbrug og produk-
tion.  
Det danske forbrug er så højt, at vi 
ville have brug for ressourcerne fra 
hele 4,2 jordkloder, hvis alle i verden 
skulle leve som os i Danmark. Dette 
tal har ikke ændret sig særlig meget i 
de seneste år, hvor det har ligget og 
svinget omkring de 4. 
 
Omvendt viser rapporten også, at der er 
kommet flere grønne job i den private 
sektor. Det er job, der handler om res-
sourcebesparelse og grønne varer og 
ydelser. 

Nyt fra  
Borgerforeningen 
 

Af Helene Kjær Klyhn. 
 

Vi har i Borgerforeningens 
bestyrelse drøftet mulighe-
den for at fjerne hegnet 
omkring søen i anlægget.  
 
Hegnet gør det besværligt at ved-
ligeholde buskadset omkring sø-
en, og samtidig synes vi, anlæg-
get og søen vil blive endnu skøn-
nere uden hegn.  
 

Vi har været i dialog med Vejen 
kommune, og deres landskabsar-
kitekt har været med ude og se på 
hegnet og forholdene omkring 
søen. De har bekræftet, at hegnet 
må fjernes uden problemer. 

 

På Borgerforeningens generalfor-

samling d. 27. marts vil forslaget 
om fjernelse af hegnet blive 
fremsat til afstemning. 

 
 

NY RAPPORT GØR STATUS 

PÅ VERDENSMÅLENE I 

DANMARK: HER GÅR DET 

GODT – OG HER GÅR DET 

KNAP SÅ GODT. 
For første gang har 2030-Panelet sam-

men med Danmarks Statistik udgivet en 
rapport, der bedømmer Danmarks frem-

skridt mod Verdensmålene på baggrund 
af en række danske målepunkter. 

I Danmark begyndte vi i 2019 at udar-
bejde en liste over, hvordan vi vil måle 
Danmarks arbejde med Verdensmålene, 
og den udkom i 2020 under overskriften 
”Gør Verdensmål til Vores Mål”. Rap-
porten fastlagde 197 målepunkter, som 
vi i Danmark kan bruge til at holde øje 
med, om vi rent faktisk rykker os på 
Verdensmålene. 
Nu er der så kommet den første danske 
statusrapport, der ser på, om det går 
fremad, når man kigger på de mange 
målepunkter, som vi besluttede den-
gang. 
 
Statusrapport 2022” nøjes dog i første 
omgang med at kigge nærmere på kun 
fem ud af de 17 Verdensmål. 
Det er de mål, som FN havde i fokus på 
et topmøde sidste år, og det er tanken, at 

en række af danske rapporter fremover 
hvert år skal følge emnerne på topmø-
derne i FN. Derfor fokuserer Statusrap-

https://www.2030-panelet.dk/udgivelser-presse/
https://www.2030-panelet.dk/udgivelser-presse/


  

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 

Tillid er noget så skønt, at selv den argeste be-
drager ikke kan unddrage sig en vis respekt 
over for den, der skænker ham den. 

Marie von Ebner-Eschenbach. 
 

Tillid er sky som en hjort. Når man først har 
jaget den bort, varer det længe, før den kom-
mer igen. 

Kurt Biedenkopf, 

TØJMANGEL 
 

En mand fra Belfast i Nordirland, 

hvor der var streng tøjrationering, 

tog en tur ned til Dublin i Eire, 

hvor man ikke behøvede tekstil-

mærker. 

Der ekviperede han sig fra yderst 

til inderst. Han pakkede det hele i 

en håndkuffert og bad hotelpor-

tieren bringe kufferten ned til Bel-

fast-ekspressen næste morgen. 

Hans plan gik ud på at trække i 

den nye herlighed undervejs og 

smide kufferten og det gamle tøj 

bort, så han kunne gå uantastet 

gennem tolden. 

 

Næste formiddag mødte portieren 

med kufferten som aftalt, og man-

den gik ind på toilettet, da toget 

havde sat sig i gang. Her lod han 

alt sit gamle tøj forsvinde ud gen-

nem vinduet, efterhånden som han 

trak det af. Det var først, da den 

sidste trevl var forsvundet i det 

forbiglidende landskab, at han op-

dagede, at han kuffert - bortset fra 

en pakke aviser og en gammel te-

lefonbog - var fuldstændig tom! 



 

 

 
 

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. 

 

 
 

 
 
 
 

 
6/2 - 2023 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

8/2 - 2023 kl. 14.00 
Tæppecurling på Solhøj  
 

9/2 - 2023 kl. 14.00 
Banko på Solhøj 
 

12/2 - 2023 kl. 10.30 
Gudstjeneste-Seksagesima 
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