
 

Hvordan er opbak-
ningen i Andst til 
en fælles fjernvar-
meløsning?  
Af: Rikke Ulbrandt Henriksen, 
formand for Lokalrådet  

Det spørgsmål er vi i Lokalrådet 
stadig meget nysgerrige på. Efter 
søndagens borgermøde er vi hver-
ken overbeviste om der er et for - 
eller et imod. Vores fornemmelse 
er uden en større meningsmåling, 
at de fleste af de fremmødte hus-
stande til borgermødet valgte at 
give deres opbakning til gruppens 
videre arbejde. Ærgerligt er det, at 
flere af villavejene, div. lommer 
og udlejningsboliger ikke var re-
præsenteret til mødet.  

Vejen Fjernvarme kom med et fint 
oplæg om deres robusthed i og 
med, at de anvender flere forskel-
lige varmekilder, hvorfra varmen 
til kunderne kommer, og hvordan 
prissætningen reguleres fra år til 
år. Det blev tydeligt på mødet, at 
ved at gå med på en fjernvarme-
løsning langtidssikrer man sit hus 
i forhold til salgsværdi og -
mulighed. Udgiften til drift og 
vedligehold er minimal - da denne 
ligger centralt hos fjernvarmean-
lægget.  

Vælger man at investere i en var-
mepumpe, skal man huske at med-
regne pumpens levetid - at der 
skal reinvesteres efter 12-15 år. 
Der er ingen re-investeringsudgift 
i forbindelse med etablering af 
fjernvarme. Det er klart, at de ca. 
5 km transmissionsledning fra Ve-
jen til Andst, som det kræver at få 
etableret, for at vi kan blive koblet 
på, er en udgift, som er bitter. Dog 
er der mulighed for individuelle 
løsninger for, hvorledes man øn-

sker udgiften dækket.  

Billederne her viser de 2 prisek-
sempler - som blev præsenteret på 
borgermødet. Den ene viser bereg-
ningen, hvis man betaler hele be-
løbet til at starte med - det andet 
som en afdragsordning. 
 

Vær opmærksom på:  

Beregninger fra Skodborg indike-
rer dog en noget billigere pris på 
transmissionsledningen. Umiddel-
bart en reduktion på 15-20% i for-
hold de anslåede 30 millioner. 
Altså bliver udgiften ca. 20.000 
kroner billigere end den, som er 
på priseksemplerne - der er afbil-
ledet her.  

Arbejdsgruppen har brug for (nok) 
tilkendegivelser for at fortsætte 
arbejdet. Tilkendegivelserne er 
ikke bindende i forhold til, om 
man senere vælger at koble sig på 
en evt. fælles varmeløsning i 
Andst - det er blot en tilkendegi-
velse af, at man giver arbejdsgrup-
pen sin opbakning til videre arbej-
de og er nysgerrig på at få et mere 
konkret tilbud at forholde sig til 

inden den endelige beslutning ta-
ges.   

En ny avis med … 

• Noget om fjernvarme 

• Hjertegruppen: Det 

nytter 

• Nyt fra Solhøj 

• En lille kyllingekonkurrence 

• Noget om livet i Andst bæk 

• Åben invitation til borgermøde 

om skoleområdet 

• Ny dato for Andst-messen, der 

måtte aflyses i foråret 

• Indkaldelse til årsmøde i Lokal-

rådet 

• 17. og sidste verdensmål: 

”Kalabassen er for dig og mig” 

• Når en hæk skal være 

skarp. 

God læsning 

NB! Bemærk det æn-
drede tidspunkt: 
Tir. d. 21/3 kl. 14.30 i 
konfirmandstuen. 
Carla kommer med et levende 
foredrag om dengang, hun 
brugte 9 måneder sammen 
med gutterne på landevejen. 
Vi hører om ”Banjo-Per”, 
”Hvalrossen”, ”Rødspætten” 
og alle de andre. Det var stort, 
da hun selv blev navngi-
vet ”Klokkeblomst”. 



Store Andst Efterskole, som er 
den største aftager i Andst, har 
allerede tilsluttet sig. Det samme 
har Børnecentret, Hallen og Vejen 
Boligforening. Dermed er de stør-
ste aktører i lokalsamfundet posi-
tivt stemt overfor fjernvarme - nu 
mangler vi et overblik over de al-
mindelige husstande i Andst.  

Sidder du i dag med en varme-
pumpe, så hav med i overvejelser-

ne, hvad du ønsker at skifte til - 
når den engang skal skiftes. Der 
vil også blive arbejdet på en løs-
ning, som vil imødekomme mulig 
fjernvarmetilslutning længere ude 
i fremtiden end fra dag 1.  

Ingen tvivl om, at Lokalrådet ser 
etablering af fjernvarme i Andst 
som en vej til opfyldelse af rådets 
formål - nemlig udvikling og 
fremtidssikring af Andst - dog øn-

sker arbejdsgruppen ikke at lægge 
et utal af timer i det videre arbejde 
- hvis ikke der er en indikation af 
opbakning til projektet.  

Derfor - tøv ikke med at 
sende din uforpligtende 
opbakning (navn og 
adresse) til varme-
gruppens arbejdede på: 
Aa@andst-lokalraad.dk  

mailto:Aa@andst-lokalraad.dk


Pressemeddelse fra 
varmegruppen - under 
Lokalrådet: 

Vil vi fremtidssikre vores by med 
en holdbar kollektiv varmeløsning, 
hvor vi udvikler og ikke afvikler 
vores landsby?  

Vil vi sikre, at vores huse kan gen-
sælges, hvis vi får behov for det?  

Vil vi bibeholde værdien på vores 
ejendomme - både ved en energi-
mæssig korrekt løsning men også 

en løsning, hvor byen ikke kommer 
til at bestå af larmende individuelle 
varmepumper, som står ved hver 
husmur og brummer?  

Nok er der et etableringsbeløb for 
en ledning fra Vejen og til Andst, 
men de omkostninger vil omtrentlig 
svare til købet af en ordentlig var-
mepumpe. Forskellen er blot, at vi 
med varmepumpen får en re-inve-
stering igen og igen - med fjernvar-
men er det en engangsomkost-
ning.   

Samtidig tilvælger vi en omstillings 
parat varmeløsning, hvor de både 

økonomisk og energimæssigt histo-
risk set har været rigtig gode til at 
omstille sig mellem, hvad der er 
rentabelt for kunderne i det lange 
løb og energimæssigt korrekt.   

Vi skal huske på, at vi ikke lige nu 
vælger mellem at beholde gas og få 
fjernvarme.  

Gassen skal udfases til boligop-
varmning pr. 2035 - den beslutning 
er taget på Christiansborg, så 
derfor skal vi allerede nu tage 
beslutningen i vores by om - 
hvad gør vi nu?  



Det er nu, der skal vælges til, ellers 
bliver Andst valgt fra. Jo flere, der 
skifter til en anden opvarmnings-
form eller sidder på hænderne - jo 
mindre er sandsynligheden for, at 
vi kan rejse den tilslutning, der skal 
til for at få ledningen til Andst.   

Husk på, at vi med en fjernvarme-
løsning får en opvarmningsform, 
der vil “passe sig selv” - fx. med en 
unit gennem Vejen Varmeværk, 
hvor de sørger for alt, og hvor vi 
som forbrugere ikke skal leve op til 
de lovkrav om service som en var-
mepumpe har - hvor man skal have 
årligt service. Samtidig tilbyder 
varmeværket en fremløbstempera-
tur, der svarer til det, som et hjem 
opvarmet med et fyr har, hvilket 
gør, at ens hjem ikke nødvendigvis 
skal tilpasses, som man kan risikere 
at skulle med en varmepumpe.   

Ikke alle hjem er skabt til en var-

mepumpe uden, der skal foretages 

justeringer.  

 

Mere liv i Andst bæk 
 
Af Byrådsmedlem Niels Therkild-
sen, Gamstvej 34. 
 

Der gennemføres en forun-
dersøgelse for senere at for-
bedre forholdene for dyr og 
planter i Andst bæk. Det har 
byrådet vedtaget.  
 
Forundersøgelsen skal gennem-
føres inden for et år og betales 
( ca. 43.000 kr.) af Fiskeristyrel-
sen og især EU.  
 
Hvis forundersøgelsen viser go-
de resultater, gennemføres der 
inden for 3 år et projektforslag, 
som udgiftsmæssigt er betydelig 
større, og som også finansieres 
af Fiskeristyrelsen og EU. 
 
Andst bæk er en del af Kongeå-
systemet, som er et vigtigt op-
vækstområde for ørred, laks og 
snæbel.  
 
Når det egentlige projekt for-
ventelig gennemføres, er det en 
såkaldt strækningsbaseret ind-
sats. Det betyder, at der i Andst 
bæk skal udlægges groft materi-
ale i form af sten, grus og dødt 
træ i et sådant omfang, at vand-

løbets fysiske forhold ikke 
hindrer målopfyldelsen, dvs 
afløbsforholdene. 
 
Andst bæk starter ved Rolykke-
vej  tæt ved kommunegrænsen 
til Kolding ( se kortet, hvor Andst 
bæk er markeret med rødt).  
Derfra videre mellem Enggårds-
vej og Sølykke, videre under 
Markdannersvej og ud i Andst å, 
der via Kongeåen har forbindel-
se til Vadehavet.  
 
Der har tidligere været talt om, 
at den rørførte del af Andst bæk 
skulle åbnes op for at give mere 
natur og landskabelig værdi. 
Denne åbning af Andst bæk er 
desværre ikke en del af forun-
dersøgelsen eller projektet.   
 
Pengene til en evt. åbning af 
Andst bæk skal komme et andet 
sted fra, formentlig også kom-
munekassen!! 
 
Men jeg håber forundersøgelsen 
giver grundlag for et projekt 
med konkrete forbedringer se-
nest om 3 år.  
 
Så kan vi glæde os over flere 
krible-krable-dyr, flere forskelli-
ge planter og flere fisk. 
 

NYT! NYT! NYT! fra 
Solhøj! 
Den er længe ventet, 
men nu er den 
her ….    
TELE-SLYNGEN.  
Det bliver godt! 

KONKURRENCE 

DET ER SNART PÅSKE! 
I denne avis vil du finde 

mange små påskekyllinger, 
men HVOR MANGE?  

Skriv til  
avisen@andstavisen.dk 

og fortæl, hvor mange du 
fandt, så deltager du i kon-

kurrencen om en pakke 

MUNDGODT. 

Svar senest søndag 19/3 
Vinder kommer i avis uge 13 



 



 



 



VERDENSMÅL 17 

”Kalabassen er for dig og 
mig”. Bari-folket (Sydsudan). 

Jacks kone var en kvinde, der 
ikke ønskede at være sam-
men med de andre kvinder i 
landsbyen og dele deres fæl-
lesskab, blandt andet fordi 
hun havde et stort antal børn 
at tage sig af. 

Hendes mand, Jack, var en 
flittig mand, der arbejdede 
meget og gennem sit arbejde 
vandt meget. 

Hver gang Jack kom hjem fra 
marken, bragte han en mas-
se mad med. Hans kone del-
te så maden i to; det, som 
skulle spises af fami-
lien med det sam-
me, og det, som hun 
gemte væk. Derfor 
vidste de andre 
kvinder i landsbyen, 
at der var masser af 
mad i Jacks hus. 

Når en af landsby-
ens kvinder havde 
brug for hjælp, pluk-
kede hun en kala-
basfrugt og hulede 
den ud som en kruk-
ke. Sådan var skik og 
brug. Havde en fa-
milie brug for mad, 
så bad den om no-
get hos de andre 
kvinder i landsbyen, 
og derfor gik kvin-
derne til Jacks hus. 

Men Jacks kone re-
spekterede ikke tra-
ditionen med den 
udhulede kalabas og sagde til 
de andre kvinder, at de skulle 
forsvinde, når de kom og øn-

skede lidt mad af hende. 

Forandringer er imidlertid 
livets natur, og på et tids-
punkt blev Jack syg, og til 
sidst døde han.  

Da Jack havde været en vel-
lidt mand, deltog mange 
mænd og kvinder i hans be-
gravelse og tilbød at trøste 
og hjælpe hans enke, uden at 
hun tog imod det. 

Så gik de hver til sit. 

Dagene gik, og Jacks enke 
havde mindre og mindre 
mad.. Hun vidste ikke, hvor-
dan hun skulle få mad til sine 
børn, og dog ønskede hun 
stadig ikke at være med i de 

andre kvinders fællesskab. 

Hun havde aldrig hjulpet no-
gen, og nu ramte det hendes 

børn. Enken havde snart ikke 
mere at føde sine børn med, 
så de begyndte at skrige højt 
af sult. 

Til sidst satte de ældste i 
landsbyen sig sammen og 
diskuterede skrigene fra 
Jacks hus, men de kunne ikke 
finde på noget, der kunne 
stoppe dem. De besluttede 
så at gå til huset, hvor de 
fandt børnene og enken ud-
mattede af sult. 

Alle vidste, at dette skyldtes 
den måde, Jacks enke havde 
behandlet andre nødlidende, 
der var kommet til hende for 
at bede om mad, men som 
hun aldrig havde givet noget 

til. 

En af de ældste 
mænd i landsbyen 
spurgte da Jacks ko-
ne: 

”Prøvede du at bæ-
re en kalabas-krukke 
rundt til dine naboer 
eller familie, uden at 
nogen gav dig no-
get?” 

Enken svarede, at 
det havde hun ikke 
prøvet endnu. 

 

Den kloge mand 
rakte hende en ud-
hulet kalabas og 
sagde til hende: 
”Denne kalabas er 
til dig, mig og alle 
mennesker.  

Vi har brug for hin-
anden, og derfor bør vi i fæl-
lesskab arbejde sammen for 
at skaffe os til livets op-
hold.” 



 

En af mine engelske bekendte skal tid-
ligt op hver morgen, for han bor uden 
for byen, hvor han har sit arbejde. Men 
på vej ind til kontoret plejer han at kni-
be sig en lille lur i toget.. Når konduktø-
ren kommer, haler han nærmest i søvne 
sit togkort op af lommen og rækker det 
sløvt frem. 

En morgen sad han som sædvanlig og 
blundede fredeligt, da han mærkede, at 
nogen ruskede ham forsigtigt i skulde-
ren. Med halvtåbne øjne stak han hån-
den i lommen og viste automatisk kor-
tet frem. Men pludselig hørte han sin 
kone hvæse noget ind i øret på sig, og i 
et nu var han lysvågen. 

Det var søndag formiddag, han sad i 
kirken, og kirketjeneren var på vej 
rundt med bøssen. 

RETTIDIG OMHU 
Motto for A. P. Møllergruppen 
med rederiet og Mærsk Mc-
Kinney Møller som det udad-
vendte billede på en traditionel 
virksomhed med succes. Med 
rettidig omhu angivr virksom-
heden at ville forudse mulighe-
der og problemer, at tænke 
konsekvenserne igennem in-
den beslutninger træffes og at 
gøre sig umage. 

I sin helhed lyder det: Intet tab 
skulle ramme os, som kan und-
gås ved rettidig omhu. 

Bevingede ORD 

Søvn er også en form for kritik, navnlig i teatret. 
George Bernard Shaw. 

 

Hvorfor forsøge at forlænge livet, hvis så meget af det soves væk? 
Immanuel Kant. 



 

 

 

 

 

13/3 - 2023 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

15/3 - 2023 kl. 14.00 
Tæppecurling 

 

19/3 - 2023 kl. 09.00 
Gudstjeneste, 3. s. i fasten 
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