
 

Af Viggo Kaspersen. 

Andst Avisen har haft det 

årlige repræsentantskabs-

møde. 

Her mødes alle de foreninger, der 

står bag og bakker op om avisen. 

Der mangler nogle få foreninger, 

som det ville være fint at få med 

også. 

Måske kommer de? 

 

Her kommer formandens beret-

ning: 

 

Så er år 2018 afsluttet, og vi er 

kommet godt i gang med det nye 

år. 

2018 har ikke givet de helt store 

udfordringer for Andst Avisen og 

dens medarbejdere.  

Jeg synes, vi har en avis her i sog-

net, vi med rette kan være stolte 

af, og som jeg synes skal forsætte.  

Avisens layout er flot, hvilket helt 

og alene er redaktørens fortjeneste 

og Stenderups flotte trykkearbej-

de, som sørger for at fuldende ind-

trykket.  

Det er med andre ord en avis, der 

fortjener at blive taget op af avis-

kasserne, både af hensyn til ud-

seende, men også indholdsmæs-

sigt.   

Vi har i året, der er gået, haft man-

ge fine artikler i avisen, som både 

har været spændende at læse, men 

også meget rørende. Det er dejligt 

at se, der er folk, som har lyst til at 

dele deres historier med os andre,  

 

 

så jeg vil gerne sige tak for det 

indsendte, men også en tak til jer, 

som har været opsøgende for at 

hente nyt til avisen.  

Der har i året, der er gået, været 

nogle tider, hvor der ikke blev 

hentet helt så mange aviser, men 

vi er fortrøstningsfulde og venter 

ikke, at det giver nogen problemer 

for avisens videre eksistens, selv-

om den også ligger online. 

Der er en del mennesker, heri-

blandt ældre, som ikke er på net-

tet, og andre, der hellere vil have 

en avis i hænderne. 

Vi har fra avisens kasse, givet et 

tilskud på 5000 kr. til spejderne til 

fastelavnsarrangement i hallen. 

Derudover et tilskud til et barns 

fritidsaktivitet, som er den sidste 

ydelse af denne art.  

Jeg vil gerne sige stor tak til alle i 

bestyrelsen for deres store arbejde 

for avisen, og samtidig tak til Hel-

le, som vælger at stoppe samarbej-

det. Randy Johansen har sagt ja til 

at læse korrektur for avisen, men 

ikke deltage i udvalget. 

Tak til vores suppleanter, Ole og 

Valdemar, som også yder et større 

arbejde for avisen, bla. ved at dele 

avisen ud i de forskellige postkas-

ser. 

Dette er den sidste beretning, jeg 

laver for avisen, da jeg ikke øn-

sker genvalg som formand. 

Jeg vil gerne sige jer alle tusind 

tak for et godt samarbejde gennem 

de sidste par år. 

Formanden for avisudvalget 

Ulla Engebæk. 

Drop-in  

torsdag  d. 28/2 og 

7/3 kl. 17.00 
 

En lille halv time i kir-

ken med et par salmer/

sange og et ord  

Læs i denne avis om: 
 

Forståelige brokkerier! 

Gymnastikopvisning 8/3. 

”Ikke et ord om mord”. 

Lokal kunst. 

Indsamling 10. marts. 



 

 

Og her kommer så en, som beret-

tiget vækker harme: 

Dette pindsvin døde efter 

at have sat sig fast i en kop. 
 

Det er tilladt at bruge dit 

hoved, når du smider af-

fald gennem bilvinduet el-

ler bare smider det væk fra 

dig på gaden.  

Her har du et eksempel på 

din egoisme, der fører til 

andres lidelser og død. 

 

 

 

Og så en meget høfligt formuleret 

opfordring: 

 

Kære hundeejer! 

Vil du ikke godt være sød 

at samle din hunds LORT 

op, når du er ude og lufte 

den. Om ikke andet så bare 

på fortovet.  

Jeg har lige været ude og 

gå en tur med mine dagple-

jebørn, og vi kommer hjem 

med en barnevogn, der har 

lort på hjulene, og to par 

sko er der hundelort under. 

Det er simpelthen for ulæk-

kert! 

På forhånd 

mange tak . 

 

 

 

 

 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Ind imellem støder man på 

opførsel, som vækker ens 

undren! 

 
Det giver naturligt nogle reaktio-

ner fra mennesker, der støder på 

de ting, der ikke burde ske. 

 

Her er hentet nogle reaktioner fra 

Facebook: 

 

To kommentarer til dette: 

”Det er … noget svineri!” 

”Ja, der er også langt til 

Vejen!” 



  



  



  



  

 

 

 
Af Viggo Kaspersen. 

 

Ellen Pedersen, tidligere 

andstbo, udstiller i Kol-

ding. 
 

Ellen Pedersen bor i Vejen, men 

hendes forældre bor stadig i 

Andst. 

 

Ellen fortæller selv: 

Kunstudstilling hos Kolding kom-

mune Social og sundhedsforvalt-

ningen.  

Mine billeder kan ses til april.  

 

Det er i kælderen, kantinen og 

gangen .  



 

 
Mangler mad, når ressourcer-
ne slipper op. 
 
Klimaforandringer er en af ho-
vedårsagerne til, at 821 millio-
ner mennesker – svarende til 
hver niende verdensborger – 
sulter. Og at tallet er på vej op. 
 
 
Den gode nyhed er, at løsnin-
gerne findes. Vi kender dem. 
Og vi har brug for dig. 
 
Som bidragyder er du med til 
at skaffe midler til broer, diger 
og flugtveje, der kan udgøre et 
værn mod katastrofer.  
 
Du er med til at skaffe midler 
til rent drikkevand og mad, der 
kan overleve tørken.  
 
Du er med til at klæde verden 
på til klimaforandringerne.  
 

Og du er ikke alene.  
Du er én ud af tusindvis af bi-
dragydere, der står sammen 
om verdens nok vigtigste sag. 
 

Gør din gode indsats 
ved indsamlingen 
den 10. marts. 
Vi kommer mellem  
11 og 13. 

 

 

Klædt på til klimaet 
I år er Folkekirkens Nødhjælps 
sogneindsamling dedikeret til 
de klimaforandringer, som 
rammer os alle sammen. Men 
som rammer særligt stærkt i 
verdens fattigste lande.  
 
Her er man ikke nær så godt 
klædt på til det nye klima, som 

vi er i Danmark.  

 
Man mangler klo-
aksystemer, der 
kan aflede vandet 
ved oversvømmel-
ser.  
Man mangler broer, 
der kan bringe folk i 
sikkerhed.  
Mangler vand, når 
tørken tømmer de-
poterne.  

 

 
Af Viggo Kaspersen. 

 
Folkekirkens Nødhjælp 
kaster næstekærlighe-
den på klimaet, til den 
årlige sogneindsamling 
søndag den 10. marts 
2019.  
Som bidragyder kan du 
klæde verden på til kli-
maforandringerne. 
 

Du kan skære ned på oksekø-
det, sortere dit affald og drop-
pe flyrejsen – men hvor meget 
forskel kan du egentlig gøre 
ene mand eller kvinde?  
Godt spørgsmål.  
Det er let at føle sig magtes-
løs, når vi gang på gang hører 
om klimaforandringernes kon-
sekvenser. Men her er din 
chance for at gøre noget, der 
virkelig nytter. 



 

 

 

 

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), Ulla Engebæk,2876-8408 (formand), Helle Agerskov Høffner, 2067-5011 (korrektur), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  

- www.Andst.info 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mandag, 25. februar 
09:30 Gymnastik på Solhøj 
 

tirsdag, 26. februar 
16:00 AUI Gymnastik -  
    Trollinger 
19:00 AUI Gymnastik -  
    Voksenhold Indoor 
 

onsdag, 27. februar 
14:00 Krolf på Solhøj 
 

torsdag, 28. februar 
10:00 Krolf på Solhøj 
14:00 Foredrag om motion  
    på Solhøj 
15:45 AUI Gymnastik -  

    PowerKids  

16:45 AUI Gymnastik -  

    Familieholdet  

17:00 Fyraftenssang i kirken 
17:30 AUI Gymnastik -  
    Junior Mix 
 

fredag, 1. marts 
20:00 Rul og leg med  
    Event Andst 
 

søndag, 3. marts 
10:00 Gudstjeneste 
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