
Af Viggo Kaspersen. 
 

4. klasse på Andst Skole har 
været med i indsamlingen, 
og nogen blev bidt af det! 
 
Over hele landet deltager skoler i 
årets affaldsindsamling.  
I 2020 deltog 142.000 børn fra 
skoler og daginstitutioner. 
 
I Andst har Suzette Arentoft taget 
handsken op med sin 4. klasse og 
arbejdet med problematikken. 
Der foreligger et fint materiale på 
nettet, som kan bruges som inspi-
ration. 
 
En naturlig ting at drage ind i 
sammenhængen er Verdensmåle-
ne, så børnene får en fornemmelse 
af og viden om, hvor vigtig vores 
adfærd er, og hvilken indflydelse  

 
 
 
den har på naturen. 
 
Hele 4. klasse samlede ind torsdag 
og fredag i skoletiden, men for 10 
af eleverne var det ikke nok, så de 
var ude også i fritiden. 
 
Tilfældigt mødte redaktøren de to 
på billedet, og der var ingen tvivl 
om, at hos dem var noget sivet 
ind. 
De var meget engagerede og hav-
de travlt, og der var ingen tvivl 
om, hvad deres dag skulle bruges 
til. 
 

 
Der er håb for naturen i 
fremtiden, når nutidens 
børn tager over. 

Badmintontræ-
ning under coro-
navilkår. 
 
Af Susanne P. 
 
I dag kom Viggo forbi os, mens 
vi trænede på Andedammen. 
 
Badminton i AUI er i løbet af 
nedlukningen, herunder også af 
lukning af hallen, søgt udenfor. 
Det har de særligt trofaste spille-
re gjort brug af, og det er vi rig-
tigt glade for. 

Det er svært at sidde på hænder-
ne og vente, til vi igen kan spille 
indenfor i hallen, og vi ved, det 
er uhyre vigtigt at holde gang i 
arme, ben og hoved for at holde 
en god form og holde sig fri fra 
skader. 
 
Vi har trænet og træner forskelli-
ge steder rundt om i Andst for at 
få forskellige udfordringer, der 
kan bruges på banen. 

AFFALDSINDSAMLING 2020 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Næsten forår 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Fodboldpigerne på AUI’s U 13-

hold havde valgt en heldig dag til 
forårets sidste træningskamp på 
hjemmebane mod Vamdrups U 

14-piger, idet solen skinnede lige 
fra morgenstunden.  

Gæsterne havde et mindre over-
tag i starten af kampen, hvor de 
bl.a. tilspillede sig en del hjørne-

spark, som de dog ikke fik udnyt-
tet.  

Et tilfældigt langskud bragte dog 
Vamdrup foran 1-0, men så kom 

der mere facon på hjemmeholdets 
spil, og Lærke var tæt på at udlig-
ne efter et mønsterangreb over 

højre fløj.  

Kort efter udlignede Malene helt 
fortjent efter godt forarbejde af 
Falk på venstrekanten.  

Indsatsen under den daglige træ-

ning er rigtig god, og det udmøn-
tede sig på ny i en klar overvægt i 
spillet til AUI i 2. halvleg, hvor 

Lærke opsnappede en løs bold på 
midtbanen, snød et par modspille-
re og smukt placerede bolden i 

mål.  

Et par gange var Louise tæt på at 
score, da hun i kraft af sin hurtig-
hed løb fra de et år ældre mod-

standere,  

 

Dette tiltag er gratis at deltage i, eneste krav er dog, at når man møder 

op, er det for at træne og give den gas og blive stærkere, og ikke for at 

blive underholdt, men i stedet nyde glæden ved at få sig rørt. 

 

Vi tilpasser træningen, så vi kan overholde Covid 19 restriktionerne 

for foreningsaktiviteter og give de unge bevægelse og fællesskab.  



 
men først 10 minutter før tid faldt 
afgørelsen. Ida blev fældet i feltet 

(måske ikke verdens største straf-
fespark), og det omsatte Malene 
sikkert i mål til en sejr på 3-1.  

Fokus på træningen i sidste uge 

har bl.a. været at få bredt spillet 
ud over kanterne.  

 

Her må både Katrine og Line ro-
ses for en rigtig god indsats.  

Det samme gælder Freja, som 
spillede sin første kamp siden au-
gust sidste år, men i det hele taget 

ser det ud til, at AUI-spillerne er 
på rette kurs.  
 
 
 

 

I aften (19/4) gælder det årets før-
ste turneringskamp på udebane 

mod Ribe, en svær modstander, 
som i 2020 var med i liga 1, den 
stærkete række under DBU Jyl-

land. 
 



 
Af Kurt B. Frede-
riksen. 
 

Fodboldafdelin-
gen i AUI har 
holdt "åbent 
hus" for drenge 
og piger fra 0. 
klasse og yngre, 
og det var der en 
lille snes børn, 
der havde benyt-
tet sig af.  
 

Heldigvis viste vejret sig 
fra den gode side, og det 
var en ren fornøjelse at 
se den store fodboldglæ-
de, der blev lagt for da-
gen af de fremmødte pi-
ger og drenge. 
 
 
Det har haft høj prioritet 
i fodboldudvalget, at 
børnene skulle have en 
god oplevelse, og her 
havde seks friske fod-
boldpiger fra U 13-liga-
holdet stillet sig til rådig-
hed som "trænere", og 
den opgave løste de til 
UG med kryds og slange. 

 



  

 

 

 
 

 

  

 

 

April narrer kjolen af din dov-
ne krop og isner den igennem 
fra top til tå. 

Gammel talemåde. 
 
Aprils lunefulde vejr og unge 
piger er ikke til at stole på. 

Gammel talemåde. 
 

Aprils væde er bondens glæde. 
Gammel talemåde. 

 

Sød lille historie om aprils vejr. 
 

Engang i tidernes morgen blev alle månederne kaldt ind 
for at få udleveret det vejr, der tilkom dem. 
Og alle mødte de op, og alle stillede de sig pænt i kø. 
Dog ikke lille april, som løb omkring i græsset, legede 
med sommerfuglene og soppede i bækken. 
Pludselig var seancen slut, og alle havde fået deres vejr. 
Undtagen lille april, og nu var der ikke mere vejr tilba-
ge. 
Lille april blev frygtelig ked af det, for hvad skulle han 
nu gøre? Ikke noget vejr! 
Han var så ked af det og græd så hjerteskærende, at de 
andre måneder fik ondt af ham. Så de blev enige om at 
dele en lille smule af deres vejr med april, så han ikke 
skulle gå tomhændet hjem. 
Og det er derfor, at man aldrig ved, hvilket vejr man 
står op til i april måned. 
Det kan være junis varme, novembers regn eller janu-
ars sne. For lille april glemte at stå i kø og fik derfor 
ikke sit helt eget vejr. 

 

JERNTÆPPET. 
 

Jerntæppet, det der i Europa adskilte de frie demo-
kratier i vest og kommunistiske stater i øst. 
 

Ordet blev i denne betydning almindelig udbredt 
efter at Churchill havde brugt det i en tale i USA i 
1946. Her erklærede den tidligere premierminister: 
”Fra Stettin ved Østersøen til Trieste ved Adriater-
havet har et jerntæppe sænket sig over Europa”. 
 

Jerntæppet forsvandt som aktuel betegnelse med 
Berlinmurens fald i november 1989. 

 

Bevingede ORD 
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19/4 - 2021 kl. 10.00 
Gymnastik på Solhøj. 
 
19/4 - 2021 kl. 15.30 
Bævermøde 
 
19/4 - 2021 kl. 17.00 
Ulvemøde 
 

21/4 - 2021 kl. 14.00 og 
22/4 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
21/4 - 2021 kl. 18.15 
Juniorspejderne - møde 
 

25/4 - 2021 kl. 10.30 
En lidt kortere gudstjeneste 
3. s. e. påske 
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