
 

Paula Larrain 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 
"Det hele startede med, at 
min mormor overlevede et 
af verdens værste jord-
skælv i 1939, og det slutte-
de, da jeg selv blev vidne til 
et vaskeægte mirakel."  
 
Alt det, der skete ind imel-
lem, er historie, som Paula 
Larrain fortæller åbent og 
hjerteligt om i sit foredrag, 
der delvis baseres på hen-
des erindringsbog: ”I mor-
gen skal vi hjem”.  
 
Men som også rummer hi-
storien om, hvad arbejdet 
med trosstoffet i DR har 
givet af nye opdagelser og 
erkendelser.  
 
Her har Larrain sammen 
med Anders Laugesen si-
den 2018 redigeret radio-
programmet De højere 
magter om danskeres erfa-
ringer med tro og åndelig-
hed. 

Paula Larrain 
 

Kommer i Andst Kirke 

man. 11.10. kl. 19. 
 

Der er ingen tilmelding, 
og der er fri adgang. 

 

Velkommen 
MENIGHEDSRÅDET 



U 10-

pigerne på 
rette vej. 
Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Fodboldpigerne på U 10-
holdet har vist stor spille-
mæssig fremgang her på 
det sidste, og det er faktisk 
en fornøjelse at se dem 
spille med fin udnyttelse 
af hele banen.  

 

En træningskamp mod 
Vamdrup, der denne gang 
kom i stærkeste opstilling, 
blev tabt med 6-7, men 
begge hold havde stor ære 
af kampen, og resultatet 
kunne nemt have været omvendt, 
for gæsterne fik nogle "billige" 
mål. Her delte Signe, Laura og 
Alberthe smukt målene i mellem 
sig.  

Så fulgte en udekamp mod Errit-
sø, og desværre var der igen af-
bud til holdet, men afløserne gjor-
de det fint.  

Marie og Kaya fra 4. klasse og 
Gry fra 1. klasse viste god klub- 
og kammeratskabsånd ved at spil- 

le med. Stor tak for det, for 
AUI bryder sig ikke om at be-
tale dyre bøder til JBUs pen-
gekasse. 
 

Signe med 4 og Asta med 1 
mål stod for scoringerne i 5-2 
sejren, hvor Liva var tilbage i 
målet efter sygdomsfravær.  

 

Desuden fin kamp af Alber-
the, Frederikke og Mille.  

 

Topholdet fik 
kamp til stregen. 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

U 15-pigerne fra Andst/Skodborg var 
kommet på en vanskelig opgave i 
hjemmekampen mod puljens ubesejre-
de tophold fra Aabenraa. 

 



Aabenraa havde to meget farlige 

angribere, en drønstærk midter-
forsvarer og en rigtig god mål-
vogter.  

Ros til hjemmeholdet, som rent 

taktisk var rigtig dygtige til at ud-
føre den uvante forsvarsopstil-
ling, så derfor var det mere end 
ærgerligt, at det var et af vores 

målspark, som en af de sønderjy-
ske piger opfangede og omsatte i 
mål.  

Men der også krummer i vores 

hold, og kort efter var Celina og 
Katrine igennem på højrekanten, 
og sidstnævnte udlignede på lidt 

af et "kludemål".  

Med Lærke i spidsen rullede flere 
gode angreb frem mod AabK-
målet, men den stærkt spillende 

keeper var på sin post, og så slog 
de gule kontra og 2-1 ved halvleg. 
 

De "blå" fortsatte de gode takter 
efter pausen, men dommeren 
overså en spiller i klar off-side 

position, undlod at fløjte, og så 
stod det 3-1.  

Kampen bød på endnu to scorin-
ger, et til hvert hold, så slutresul-

tatet blev 4-2.  

Cilja, som spillede en fornem 
kamp, lavede forarbejdet til Male-
nes mål.  

Stor ros til Kirstine som midt-

stopper, men også Thomsen og 
Sofie var stærke på den defensive 
midtbane, ligesom Louise og 

Storm var på toppen 
som backs. 
U 15-holdet mangler 

nu en enkelt kamp i 
Grindsted, tirsdag 
den 26/10, og deref-

ter står menuen på 
indefodbold med 
bander, ligesom en 
del spillere på de to 

11-mands-hold har 
ønsket at være med i 
vinterturneringen på 

kunstgræs. 
 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

To af AUIs fire drengehold 
har været i kamp, og det 
var to meget fine kampe.  
 

U 13-drengene. 
De ældste, U 13-holdet, var et 
smut i Sdr. Omme til efterårets 
sidste udekamp, hvor det gjaldt 
andenpladsen i puljen.  
 
Hjemmeholdet lagde hårdt ud og 
kom foran 2-0, ikke mindst på 
grund af et sjældent gult kort til 
en AUI-spiller, men fighterviljen 
er intakt, og det resulterede i en 
udligning til 3-3 i 2. halvleg.  
 
Det havde ikke været ufortjent 
med en AUI-føring, idet de 
"grønne" havde ikke mindre end 
7 skud på træværket.  
 
Retfærdigheden skete dog fyldest 
med endnu et Andst-mål fem mi-
nutter før tid til 4-3, og dermed 
indtager holdet en flot andenplads 
inden sidste hjemmekamp mod 
Holsted tirsdag d. 12. oktober. 
 
 

U 8-drengene. 
Også U 8-drengene, der er rykket 
op i det næsthøjeste niveau, kan 
se tilbage på deres udekamp i 
Toftlund med stor tilfredshed.  
 
Hjemmeholdets spillere var lige 
et nummer større end AUI-
spillerne, men så må man jo lade 

bolden gøre arbejdet, og det for-
står de yngste spillere, så kampen 
sluttede 5-5.  
 
Felix og Andreas med hver to, 
Silas med et mål stod for scorin-
gerne på AUI-holdet, hvor Johan 
og Frida tog hver en halvleg i må-
let, mens Magnus, traditionen tro, 
var meget løbestærk over hele 
banen.  
 
Ærgerligt at holdet havde ikke 
mindre end 3 afbud til kampen, 
men Frida gav lige en hjælpende 
fod med. Og tak for det. 
 

U 9-drengene. 
I modsætning til U 8-holdet måtte 
U 9-holdet melde afbud til deres 
kamp i Vejen, og det viser sårbar-
heden i ungdomsfodbold, når én 
træner skal klare flere hold.  
 
Nye ærgerlige bødepenge til JBU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til gengæld kan U 7-drengene og 
pigerne glæde sig over fremmø-
det af 8 nye fodboldkammerater, 
idet et face-book-opslag gav øget 
fremmøde til træningen. 
 

Ungdomsfodbold, når det er bedst. 



Af Kurt B. Frederiksen. 
 
"Efterskolernes dag" satte lige en 

stopper for U 14-pigernes ude-
kamp mod Tønder, så vi måtte på 
en lang aftentur til det sønderjy-

ske.  

Derfor var spillerne måske ikke 
helt på toppen fra start, og pludse-
lig var Andst/Skodborg bagud 2-

0.  

Så blev langtidskadede Celina 
sendt på banen, og hun spillede 
først Falk fri til scoring, hvorefter 
hun selv udlignede til 2-2 inden 

pausen.  

 

Katrine blev nu flyttet frem i an-
grebet, og det udmøntede sig til et 

godt indlæg, som Falk bankede i 
mål.  

Cilja ville også lege med, opfan-
gede et udspark fra keeperen, og 
så stod det 4-2, Katrine øgede til 
5-2, inden Tønder et minut før tid 

scorede til 5-3.  

Fin indsats det meste af kampen 

og en ny stærk indsats af Mia Ma-
ja og Louise. 
 

Men der er kort tid mellem kam-
pene, og næste opgave var på  
 

 

 

udebane mod Skibet IF ved Vejle.  
 

Hjemmeholdet har fået tre kampe 
aflyst allerede nu, da de har mere 
end svært ved at stille hold nogle 
dage. Men lige præcis mod os 

kunne alle deres spillere, og de 
havde nogle virkelig gode piger, 
der havde været omkring elitehol-

dene i Vejle Boldklub, men som 
nu var vendt hjem til Skibet.  
De fik kun scoret en enkelt gang i 

første halvleg, men efter pausen 
blev det 2-0, og selv om AUI/SIF 
også havde nogle tilbud, var det 

hjemmeholdet, der scorede endnu 
tre gange. 
 

Sejr og nederlag til U 14-pigerne 

På vej mod fossilfrie byer. 
 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

”Vi har allerede teknologierne til, at vi relativt nemt 
og hurtigt kan gøre byerne stort set fossilfrie,” siger 
professor, Henrik Madsen, der er sektionsleder på 
Institut for Matematik og Computer Science ved 
DTU og leder for forskningsprojektet CITIES, der 
undersøger mulighederne for fossilfrie byer – altså 
byer, som ikke bruger fossile brændstoffer hverken 
til el, transport, varme eller noget andet.  
 
Det tværnationale samarbejde, The Coalition for Ur-
ban Transitions, vurderer, at byernes drivhusgasud-
ledninger kan mindskes med 90 procent inden 2050 
– endda udelukkende ved brug af teknologier, der 
allerede eksisterer i dag.  

Det vil rykke verden næsten 60 procent tættere på 
at nå Paris-målet om en maksimal temperaturstig-
ning på to grader. 
 
”Indenfor de seneste år har flere og flere byer gjort 
en indsats for at gå en mere fossilfri og bæredygtig 
vej,” fortæller Henrik Madsen. 
 
For eksempel har megabyen Shenzhen i Kina sæn-
ket byens luftforurening og CO2-udledning ved 
at skabe verdens første fuldstændigt elektrificerede 
busflåde på 16.000 busser. 
 
I Burlington, Vermont i USA, får indbyggerne al 
deres elektricitet fra vedvarende energikilder.  
Antallet af byer, som sætter mål for vedvarende 
energi er mere end seksdoblet, fra 100 byer i 2010 
til 671 byer i 2019. 

https://www.dtu.dk/om-dtu/nyheder-og-presse/dynamo1/2016/02/byerne-kan-blive-fossilfri-hvis-de-taenker-smart?id=6c28a89e-32c0-4e69-bf87-5be693da14ce
https://urbantransitions.global/en/publication/climate-emergency-urban-opportunity/executive-summary/
https://urbantransitions.global/en/publication/climate-emergency-urban-opportunity/executive-summary/
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/zero-carbon-cities-future
https://urbantransitions.global/
https://urbantransitions.global/
https://www.cdp.net/en/articles/cities/cities-are-harnessing-the-power-of-renewable-energy
https://www.cdp.net/en/articles/cities/cities-are-harnessing-the-power-of-renewable-energy
https://www.irena.org/publications/2020/Oct/Rise-of-renewables-in-cities
https://www.irena.org/publications/2020/Oct/Rise-of-renewables-in-cities


  

 

 

 
   

 

 
LAURBÆR 

 
Høste laurbær - 
modtage aner-
kendelse,  
 
hvile på sine laur-
bær, stille sig til-
freds med, hvad 
man har opnået. 
 
Udtrykket stam-
mer fra antik-
ken, hvor man 
kronede digtere 
og andre stor-
mænd med laur-
bærkrans. 

Bevingede 
 ORD 

 
 
 

MIN MAVE. 
 

Min mave er så tyk og fed 

som hele Espergærde. 

Jeg tænker, mens jeg ligger ned, 

hvad grunden dog kan være. 

Jeg har jo bare spist lidt grød, 

en pølse, fire wienerbrød, 

fem skiver flæsk, en bøf med løg, 

og et glas hindbærsyltetøj. 

 
 

Halfdan Rasmussen. 

Ofte trykker en laurbærkrans mere end en tornekrone. 
Wolfgang Eschker. 

 
Den, der hviler på sine laurbær, bærer dem det forkerte sted. 

Mao Zedong. 



 

 
 
 

 

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 7558-8478 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

11/10 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

11/10 - 2021 kl. 15.30 
Bæverne - spejderrekor-
der 
 

11/10 - 2021 kl. 17.00 
Ulvene - fuldmånemøde 
 

11/10 - 2021 kl. 19.00 
Paula Larrain holder fore-
drag i Andst Kirke 
 

13/10 - 2021 kl. 14.00 og 
14/10 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

13/10 - 2021 kl. 18.00 
Juniorspejderne-Secret 
Agent 
 

14/10 - 2021 kl. 13.00 
Solhøj på udflugt til 
Skamlingsbanken 
 

17/10 - 2021 kl. 09.00 
Gudstjeneste 
 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Udflugt 14/10 kl. 13 
Til Skamlingsbankens 
nye besøgscenter. 
 

Efterfølgende boller og lagka-
ge på restauranten. 

 

Indefodboldtræningen  
i Andst-hallen starter i uge 43: 

 

Onsdag: 
Kl. 15-16: piger fra 4-5. klasse 
Fredag: 

Kl. 13-14: drenge og piger fra 1. klasse 
Kl. 14-15: piger fra 2.-3. klasse 

Kl. 15-16: piger fra 7.-8. klasse 
Kl. 16-17: drenge fra 2.-4. klasse 
Kl. 17-18: drenge fra 5.-7. klasse 
 

Yderligere oplysninger på tlf 40-41-42-57 

Kurt B Frederiksen  

ANDST AVISEN  
er altid klar til at hjælpe, 

hvis du skal have  
en annonce sat op. 


