
 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

ADVARSEL! 

Fællessang kan virke 

stærkt vanedannende! 
 

Denne advarsel kan man læse på 
en af højskolernes hjemmeside. 
 

Efter at have deltaget i det meste 
af DR2’s maratonsang, søndag, 
den 25. april, kan jeg godt nikke 

genkendende til ovenstående ad-
varsel. 
Det var et kvalitetsprogram, der 

lod tiden forsvinde og sangen 
blomstre. 
 

Der var sang fra alle hjørner af 
landet, fra Skagen til Gedser og 

fra Blåvandshuk til Bornholm, 
styret fra Sprogø af Katrine Muff 
og Mathias Hammer. 
 

Alle 5 steder var sangen bakket op 
af et af Danmarks mange dygtige 

kor: Klitkoret i Skagen med godt 
60 sangere, Vox 11 i Oksby kirke, 
Det unge Vokalensemble i Gedser 

og Vocal Line på Sprogø 
(kommer i øvrigt i Andst Kirke d. 
8. september). På Bornholm var 

det højskolens glade og tændte 
elever, der leverede sangen. 
 

Nogle af de optrædende havde 
selv leveret sang(e) til den nye 

højskolesangbog, bl.a. Sys Bjerre, 
Søren Huss, Steffen Brandt og 
Katrine Muff. 
 

Dirigenten for Vox 11, Marianne 
Søgaard, har i øvrigt leveret hele 7 

melodier til den nye højskole-
sangbog. 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Fodboldpigerne på AUIs U 10-
hold mødte i deres anden kamp 
V.Nebel/Ø.Starup IF, og der var 

rigtig mål i støvlerne, idet kampen 
bød på ikke færre end 10 mål til 
stor glæde for de mange forældre, 
der igen måtte overvære deres pi-

gers kampe, efter at coronaregler-
ne er blevet lempet. 
 

Glæden blev jo heller ikke mindre 
af, at pigerne på begge hold viste 

en god fodboldforståelse, og det 
var især dejligt at se pigernes gode 
sammenspil.  

 

Det gode vejr bidrog jo også til 
en rigtig god formiddag på Andst 
Stadion, hvor Signe havde fundet 
de målfarlige støvler frem, idet   

hun scorede tre af AUIs seks mål, 
mens Laura, Natascha og Saga 
også fik scoret.  
 

Liva var en god keeper med Al-
berthe som solid forsvarer (og en 
gevaldig mavepumper), mens 
Asta og Kaya også gjorde det 
godt.  
 
Næste kamp er søndag d. 9/5 
hjemme mod Seest 

Målrig U 10-kamp 



 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
U 11-pigerne i AUI var oversid-

dere i første runde af forårets tre 

indledende puljekampe, men i 

anden runde ventede de meget 

dygtige fodboldpiger fra Skande-

rup/Hjarup, et hold, som vi altid 

har haft det svært imod.  

 

Fodboldafdelingen hos vores gæ-

ster er mere eller mindre gået i 

stå, men deres pigehold i U 11-

rækken kører på skinner. 

 

Kampe blev spillet over fire halv- 

 

 

lege  på hver 15 minutter i stedet  

for det normale 2 x 30 minutter, 

og her blev resultatet, at de blå-

blusede piger vandt tre halvlege, 

mens den fjerde halvleg sluttede 

uafgjort.  
 

Selv om gæsterne var en tand 

bedre end AUI, var der også en 

del chancer til hjemmeholdet, 

hvor både Mia og Natascha havde 

nogle gode forsøg , men hatten af 

for en dygtig målpige, som var 

meget stærk i målet.  

Det samme kan siges om Jane,  

 

 

der vogtede Andstmålet i den sid-

ste periode. Og så var Sally og 

India stærke i forsvaret, og lige-

som de andre på holdet gav de 

aldrig op.  

 

Næste kamp er mod Vejle FC 

søndag d. 9. maj i Andst.  

 

Til sidst en tak til Anne Sofie Sø-

rensen og Lærke Føns, som 

var  kampdommere til U 10-

kampen og til U 11-kampen, og 

begge klarede det flot.  

Hvor er pigerne fra 1. klasse?                Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Der er grøde i fodboldafdelingen i AUI, hvor en masse nye spillere, både drenge og piger,  fra den nuværen-
de 0. klasse og den kommende 0. klasse er dukket op til fredagstræningen kl. 16 på Andst Stadion, men hvor 
er pigerne fra 1. klasse. Drengene fra 1. klasse er i fuld gang med fodboldtræningen, og det ville være skønt, 
om de fik følgeskab af deres klassekammerater af hunkøn. Nogle af drengene har valgt at træne sammen 
med 2. klasse, mens andre er med om fredagen. 
 

U 12-drengene i AUI har også været i kamp, og det første opgør på hjemmebane mod Holsted sluttede 2-2 
med Daniel og Mikkel som målscorere. U 10-holdet har også været i ilden, også på hjemmebane, og her trak 
Vejen sig sejrrigt ud af opgøret med cifrene 9-5. 
 

Til næste sæson fra 1/7 rykker U 12-drengene op i U 13-rækken, som har mulighed for at spille 11-mands 
fodbold. I AUI er der ikke nok spillere til et 11-mands hold, så vi forsøger at få stablet et samarbejde på be-
nene med Gesten IF. Første arrangement med vores naboklub er planlagt til pinselørdag den 22. maj med 
noget fællestræning med efterfølgende hygge, så drengene kan lære hinanden at  kende.  



 
 



 

Sofie Rytter Skjoldager skriver på Verdens Bedste Nyheder: 

JEG HAR SKREVET OM UDVIKLING I SYV ÅR. SÆRLIGT ÉN MY-
TE MØDER JEG IGEN OG IGEN. 
Danskernes forkerte forestilling om udviklingen i ekstrem fattigdom har stort set ikke ryk-
ket sig i årevis. 
De fleste, der har beskæftiget sig med et område i en årrække, kender sikkert følelsen af deja-vu, når man 
igen-igen støder på en bestemt forestilling eller påstand, som ikke har rod i fakta. 

Fortsættes side 6 og 8. 





 

 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Fodboldpigerne på U 13-holdet 
har fået en flot start på liga 3-
sæsonen i fodbold, men hele tre 

afbud blev fulgt op af et syg-
domsafbud, så holdet måtte stille 
op uden udskiftere til udekampen 

i Christiansfeldt.  
 
11-mands fodbold stiller store 
krav til konditionen, så det så lidt 

sort ud ved halvleg, idet hjemme-
holdet havde scoret to gange, 
uden at Andst kunne svare igen 

trods et par gode tilbud.  

 

 

 
I halvlegspausen justerede holdet 
på taktikken, og det gav bonus 
lidt ind i 2. halvleg.  

 
Først var Louise meget tæt på 
scoring med en blanding af et 

skud og et indlæg, hvorefter Line 
og Malene kombinerede sig 
smukt igennem forsvaret, dyb 

stikning til Falk og 2-1.  
 
Kort efter var Laura Kirstine og 

Lærke ophavspiger til yderligere 
to AUI-mål, begge scoret af Ma-
lene, og så stod der pludselig 3-2 

til Andst.  

 
 

 
I 2.halvleg vogtede Storm og Lin-
nea på skift målet, men Katrine, 
Silje og Mia Maja var så stærkt 

spillende, at de to keepere kun fik 
rørt bolden 2-3 gange tilsammen.  
 

Stor ros til hele holdet, som lyn-
hurtigt fangede de taktiske æn-
dringer, og alt gik således op i en 

højere enhed, i hvert fald hvis 
man har Andst-briller på.  

For eksempel viser Danidas befolkningsundersøgelser år efter år, at myten om stigende fattigdom i ver-
den lever i bedste velgående blandt danskerne. Ifølge den seneste undersøgelse fra 2019 ved kun hver 
femte dansker, at fattigdommen er faldende på verdensplan. Og hvad værre er: Næsten halvdelen af dan-
skerne tror, at flere og flere lever i fattigdom.  

Men den ekstreme fattigdom er over de seneste årtier faldet næsten 75 procent. 
Det er også kun cirka hver femte dansker, der tror, at det en dag vil lykkes at udrydde størstedelen af ver-
dens sult, fattigdom og nød. Det viser Verdens Bedste Nyheders egen årlige befolkningsundersøgelse, og 
det tal har stort set ikke rørt sig ud af flækken de seneste 10 år. Selvom der er sket fremskridt i årtier, er 
der selvfølgelig ikke nogen garanti for, at den udvikling fortsætter.  
Verdens voksende velstand har især været på bekostning af klimaet og biodiversiteten – og det bliver me-
re og mere tydeligt, at vi ikke kan fortsætte i samme spor. Men hvis vi skal tage hånd om fremtiden, må 
vi også kende fortiden og nutiden.  

 Fortsætter side 8. 

Stor ros til hele holdet, 
som lynhurtigt fange-
de de taktiske ændrin-
ger. 

https://um.dk/da/danida/oplysning/danskernes-holdninger-og-kendskab-til-udviklingsbistand/
https://verdensbedstenyheder.dk/wp-content/uploads/2020/09/Epinion-Verdens-Bedste-Nyheder-Kampagnem%C3%A5ling-2020.pdf
https://verdensbedstenyheder.dk/wp-content/uploads/2020/09/Epinion-Verdens-Bedste-Nyheder-Kampagnem%C3%A5ling-2020.pdf


  

 

 

 
  

 
  

 

 

En hykler er ofte en selvbedrager, der drager for-
del af sit selvbedrag. 

Mikal Rode. 
 
Hykler: en, der bærer dyd til skue, som han ikke 
respekterer, og som derved skaffer sig den fordel 
at være det, som han afskyr. 

Ambrose Bierce. 

 

KALKET GRAV 
 

I Matthæusevangeliet siger Jesus 
til de selvretfærdige jøder: 
I er ligesom kalkede grave, der jo 
synes dejlige udvendig, men ind-
vendig er fulde af døde ben og al 
urenhed. 
Jøderne kalkede en gang om året 
bjergvæggen, bag hvilken grave-
ne fandtes, dels for at markere 
stedet, dels for at give det et 
smukkere udseende. 

Bevingede ORD 

 

I et stort bornholmerur. 
 

I et stort bornholmerur 
gik den lille viser tur. 

Men den store som var skrap 
ville gerne gå omkap. 

 
Lille viser blev så vred. 
Den ku’ ikke følge med. 
Derfor gik den helt i stå. 

Nu kan uret ikke gå. 
 
 

Halfdan Rasmussen. 
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3/5 - 2021 kl. 10.00 
Gymnastik på Solhøj. 
 
3/5 - 2021 kl. 15.30 
Bævermøde 
 
3/5 - 2021 kl. 17.00 
Ulvemøde 
 

5/5 - 2021 kl. 14.00 og 
6/5 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
5/5 - 2021 kl. 18.15 
Juniorspejderne - møde 
 

9/5 - 2021 kl. 10.30 
5. s. e. påske 
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Jeg er selvfølgelig ikke den første, der med forbløffelse har konsta-
teret, at vi, i en tid hvor alverdens viden kun er en google-søgning 
væk, ikke kender nogle af de mest basale fakta om verdens udvik-
ling.  
Allerede for ti år siden udkom Harvard-psykologen Steven Pinker 
med bogen ”The Better Angels of Our Nature”, hvis hovedpåstand 
er, at verden er blevet gradvist mindre voldelig – men vo-
res opfattelse er stik modsat. Måske netop fordi vi i massekommu-
nikationens tidsalder bliver bombarderet med ”dårlige nyheder” fra 
nær og fjern, store som små.  
Og den nu afdøde læge og professor i international sundhed Hans 
Rosling turnerede for få år siden rundt på alverdens højere lærean-
stalter og konferencer for at teste deltagerne i, om de kunne slå en 
chimpanse i en quiz om verdens udvikling.  
Spoiler: Det kunne de ikke (og hvis du ikke allerede har set hans 
TED Talk, så gå straks på Youtube). Selvfølgelig ved en chimpan-
se ikke en dyt om noget, så i en multiple choice quiz svarer den lige 
ofte rigtigt og forkert.  
Vi mennesker trækker derimod på vores forestillinger og fordom-
me, når vi skal svare. Og det resulterer her i, at vi oftest svarer for-
kert. Rosling mente, at det er en kombination af forældet viden, der 
ikke er blevet ordentlig opdateret siden vores skoletid, og et for-
skruet fokus på krig og konflikt i medierne, der er skyld i, at selv 
en chimpanse kan slå os i en quiz om verdens udvikling.  
Uanset hvad der er årsagen til, at danskerne ikke kender til 
fremskridtene, så ved du nu (hvis ikke du vidste det i forvejen), 
at den ekstreme fattigdom er raslet ned siden 1990’erne.  

Sig det gerne videre til naboen.  

https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg

