
 

 

En personlig og åben 
fortælling om liv og tro. 

 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Paula Larrain gav 

os et stærkt billede 

af sit livsforløb. 
 

Det startede med mor-

mors mirakuløse overle-

velse af et jordskælv i 

Chile. 

Siden måtte familien 

flygte fra det diktatoriske styre under Augusto Pino-

chet. 

De landede i Danmark, og fortællingen fortsatte 

med at beskrive, hvordan det er at vokse op i et 

fremmede land, hvor man ser anderledes ud og først 

skal lære et nyt og vanskeligt sprog. 
 

Men Paula Larrain er faldet godt til og er blevet 

stærkt engageret i vort lands kultur og er blevet en 

central person i Danmarks Radios udsendelser om 

den kristne tro og vært på programmerne: ”De høje-

re magter” og ”Tidsånd”. 

”I dag er troen trøst og håb for mig. Jeg er aldrig 

helt alene, og der er altid en, jeg kan vende mig 

mod.” 
  

Efter foredraget blev der en engageret spørgerunde, 

hvor vi fik fortælling om bøn under brusebad, men 

også om oplevelsen af, at det at tale om tro i dag er 

meget mere naturligt end for blot 10 år siden. 

Det gælder i radio og tv, men også i de skriftlige 

medier, bøger, aviser og tidsskrifter. 
 

Helle Torp kunne bekræfte, at det også er hendes 

oplevelse, når hun møder mennesker i forbindelse 

med de forskellige kirkelige handlinger, bl. a. i sam-

taler med dåbsforældre. 

Spændende og levende 
fortælling på Solhøj. 

 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Arne Hendrichsen kaldte sin fortæl-

ling: ”Et eventyrligt liv i Troperne”. 
 

Troperne var Sumatra og Java i Indonesien, og det 

eventyrlige liv var en fortælling om hans mormors og 

morfars opgaver og bedrifter, da de i starten af 1920’-

erne rejste fra Danmark til Hollandsk Ostindien for at 

arbejde på en gummiplantage. 

Hen ad vejen blev morfar også bestyrer af den 18 

km2 store plantage med 200.000 gummitræer. 
 

Det blev også en oplevelse af  japanernes overtagelse 

af Hollandsk Ostindien under anden verdenskrig, som 

først sluttede med Japans overgivelse efter de to 

atombombninger. 

Den levende fortælling blev dokumenteret med bille-

der af breve, artikler og dokumenter, og den blev kryd

-ret med små 

morsomme og 

spændende epi-

soder fra det me-

get anderledes 

liv i troperne. 
 

Det var et par 

spændende timer 

i Arne 

Hendrichsens 

selskab,  som 

fløj af sted. 

 

Godt gået, 

SOLHØJ. 
 

 

Gode arrangementer i Andst. 



 
 

 



Andst Hallen 
skal stadig ud-
bygges. 
 

Af Niels Therkildsen, byrådsmed-
lem, Socialdemokratiet, Gamstvej 
34. 
 
 

I det netop vedtagne budget for 
Vejen kommune er om- og tilbyg-
ningen af Andst Borger & Aktivi-
tetscenter (Hallen) stadig medta-
get i overslagsårene 2024 og 2025 
med i alt 19,3 mill. kr..  
Budgettet blev vedtaget med et 
stort flertal. 
 

Og som planerne foreligger nu, er 
det ikke ”kun” en udbygning af 
Hallen, men reelt også af skolen 
med 220 børn.  
Skolens relativt nye bygning, 
”Nytorv”, vil blive sammenbyg-
get med Hallen, så nytteværdien 
af investeringen bliver størst mu-
lig.  
Det vil være et stort aktiv for Hal-
len og skolen – samtidig. Og selv-
følgelig for alle brugerne af Hal-
len: sportsforeningerne, dagpleje-
mødrene, Store Andst Eftersko-
len, ja hele byen.  
 

Knap 20 mill. kr. er mange penge, 
også i et kommunalt budget. Men 
Hallen er fra 1980, og trods lø-
bende vedligehold og relativt 
mindre udvidelser ( med frivillig 
arbejdskraft!!) trænger Hallen til 
en opgradering. Også set i forhold 
til tilsvarende haller i kommunen.  
 

Og ikke mindst set i forhold til 
den meget høje udnyttelsesgrad i 
forhold til andre haller.  
Og den unikke beliggenhed klods 
op ad skolen vil yderligere øge 
nytteværdien af investeringen. 

 

Men om- og tilbygningen af Hal-
len er ikke med sikkerhed hjem-
me. Det vedtagne kommunale 
budget er sikkert for det kommen-
de år 2022, men ikke nødvendig-
vis for de efterfølgende tre over-
slagsår 2023-2025. Og investerin-
gen i Hallen/skolen er som nævnt 
først medtaget i overslagsårene 
2024 og 2025.  
Så kommunens prioriteringer 

vedrørende investeringer kan 
fremover ændre sig, så de inve-
steringer, der står i overslagsårene 
enten udskydes, reduceres kraftigt 
eller droppes helt.  
 

Det håber jeg på ingen måde bli-
ver tilfældet med Hallen. Men der 
er naturligvis konkurrence om, 
hvilke investeringer kommunen 
skal foretage sig. Og den kamp 
vil foregå i byrådet. 

 

Jeg glæder mig over, at om- og 
tilbygning af Hallen i Andst sta-
dig er med i overslagsårene for 
kommunens investeringer. Det er 
vigtigt, at byen står sammen og 
presser på for at få projektet gen-
nemført.  
Jeg vil gøre mit, for at investerin-
gen i Hallen bliver til virkelighed.      

 Har du husket at sætte X 
ved den 2. nov.? 

 

Hospitalsskibet 
JUTLANDIA. 

 

En fortælling af Paul Erik 
Rochler om dengang un-
der Koreakrigen, hvor 
Danmark sendte et hospi-
talsskib for at give huma-
nitær støtte til de allierede 
styrker. 
 

Det sker i konfirmandstu-
en 2. nov. kl. 15.00. 
 

Velkommen 
MENIGHEDSRÅDET. 



ANDST VOL-
LEY 

 

Af Ove Føns. 

 

Kids volley Level 0 hold 
har været til stævne i lør-
dags i Helle hallerne. 
 

De spillede super godt og bevare-
de deres gode humør, selvom de 
spillede mod ældre kids spillere. 
 

De vandt ingen kampe, men tog 
hjem med en guldmedalje, da de 
var det eneste hold i deres level.  

 

Og samtidig fik de en god dag 
med volley og holdkammerater-
ne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drengeholde-
ne slutter af 
udendørs 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Fodbolddrengene i AUI har fær-
digspillet deres efterårsturnering, 
som har været aldeles forrygende 
med stor tilslutning til træning og 
mange gode kampe for de for-
skellige hold.  
 
U 13-drengene vandt den sidste 
hjemmekamp på mod Holsted 
med ikke mindre end 7-0 på to 
mål af Mikkel, Gregers og Tobi-
as, mens Bertram scorede en en-
kelt gang.  
 
Esben fik debut som målmand, og 
det klarede han fint.  
 
To nederlag til topholdet fra Bil-
lund, to uafgjorte og seks sejre er 
absolut godkendt. 
 
  



Drengeholdene slutter af uden-
dørs (Fortsættelse). 
 

U 11-drengene gik ubesejrede 
igennem deres turnering med fem 
sejre og to uafgjorte kampe.  
Den sidste mod Holsted blev vun-
det med 5-3, og her blev målene 
scoret af Mikkel og Valdemar 
med hver to, Elias med et mål. 
 
Ugens eneste nederlag fik U 9-
drengene, der var et smut i Hader-
slev, hvor holdet tabte 0-4.  
 

Hjemmeholdet har ikke mindre 
en 35 spillere til deres to fem-
mandshold, så der bliver rokeret 
kraftigt, for at alle HfK-spillerne 
kan komme i kamp, og lige i vo-
res kamp var det "toppen af pop-
pen", der var med.  
 
 

U 14-piger med 
op– og nedtur. 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Fodboldpigerne på U 14-holdet 
har haft travlt med at få spillet de 
sidste kampe i efterårsturnerin-
gen.  
 

Det startede rigtig godt i hjemme-
kampen mod det ubesejrede tophold 
fra Varde IF, og det blev en flot 
kamp fra begge sider, hvor spillet 
bølgede frem og tilbage, men Olive i 
målet klarede igen et "clean sheet".  

 

Det første mål faldt mig i 2. halvleg, 
hvor Kayal, der spillede en fremra-
gende kamp, sendte en dyb stikning 
til Malene, der tog et par træk og 
hamrede bolden i nettet, hvorefter 
Falk lidt senere slog sejren fast med 
endnu et mål.  
Helt fortjent efter spil og chancer.   
 

I den næste kamp på udebane mod 
Billund var det hjemmeholdet, der 
fortjent vandt 5-2 efter en knap så 
god indsats fra de "grønne".  
Første halvleg sluttede 2-2, og igen 
var det Falk og Malene, der var mål-
scorere, men efter pausen havde 
hjemmeholdet teten, så den kamp er 
hurtig glemt.  
 

Så var Bække næste modstander i 
sæsonens sidste hjemmekamp, og 
selv om vi var forberedt på deres 
hurtige frontløbere, lykkedes det 
gæsterne at komme foran 1-0 i første 

halvleg. 
 I 2. halvleg viste  Silje, Louise, Mia 
Maja og Kayal virkelig deres styrke i 
forsvarsspillet, og Sofie udlignede til 
de mange tilskueres jubel til 1-1 på 
forarbejde af Falk.  
 

Men Bækkes angribere er "giftige", 
og to gange smuttede de igennem 
forsvaret og scorede til 3-1, inden  

 
Falk reducerede til 3-2 på en fornem 
stikning fra Mia Maja.  
 
Godkendt AUI-kamp trods 6 afbud, 
men især en kæmpe ros til 11-årige 
Anna fra Skodborg, som fejrede sin 
fødselsdag med en aldeles fremra-
gende indsats gennem samtlige 70 
minutter. 
 

Generalforsamling på Solhøj 
 

I indbydes hermed til den årlige generalforsamling 
torsdag, d. 11. nov. 2021 kl. 14.00 på Solhøj. 
 

Dagsorden: 
 

Valg af dirigent 

Valg af stemmetællere 

Formandens beretning 

Gennemgang af regnskab 

Indkomne forslag 

Valg af medlemmer til brugerrådet 

På valg i 2021 er: Maren Thrysøe (modtager ikke gen-

valg) og Astrid Schmidt (modtager genvalg). 

På valg i 2020 var: Inger Nissen (modtager genvalg) 

Jytte Kejlstrup (modtager genvalg)   

Valg af suppleanter 

Elly Knudsen (modtager ikke genvalg) og Julle Thuesen 

(modtager ikke genvalg) 

Valg af revisor og suppleant: Nuværende: Steensgaard og 

suppleant Kirsten Fisker. 

Centerlederens beretning 
Evt. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde en uge før generalforsamlingen. 
 

Venlig hilsen  
Brugerrådet 



 

Flot afslutning 
på udendørssæ-
sonen. 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
U 10-pigerne fra AUI har spillet 
sæsonens sidste udendørs kamp 
på hjemmebane mod Vester Ne-
bel, og det blev igen en fin pige-
fodboldkamp mellem de to hold, 
som står vældig godt til hinanden. 
 
Kampen var præget af to stærke 
keepere, og for første gang i hele 
2020 lykkedes det ikke for Andst-
pigerne at få bolden i mål trods 
rigtig mange gode tilbud.  
 

Her var gæsterne lidt mere heldi-
ge eller dygtige, idet de scorede 
to gange, så kampen sluttede 2-0. 
 
U 10-holdet kan se tilbage på en 
god sæson, og det bliver spæn-
dende at følge udviklingen, når vi 
nu går indendørs fra fredag d. 29. 
oktober kl. 14-15.  
 
Og stor tak til Bertram, som med 
kort varsel lige overtog kample-
derjobbet.  
 

U 12-piger i 
målhumør 
Af Kurt B. Frederiksen. 

U 12-pigerne fra AUI er ikke for-
vænt med sejre, så det var med 

lidt bange anelser, at vi skulle til 
Erritsø en lørdag formiddag med 
et reservespækket hold.  

Vi havde fået hjælp fra to piger 

fra 4. klasse, Natascha og Kaya, 
ligesom Ida Kyhn viste stor 
klubånd ved at droppe sit eget 

hold for at hjælpe U 12-holdet.  

Men det startede skidt, idet hjem-
meholdet scorede til 1-0 efter ba-
re 3 minutters spil. Midt i halvle-

gen udlignede Anna til 1-1, Errit-
sø kom på 2-1, men Andstpigerne 
er seje.  

Et målspark fra Anna over en hel 

banelængde blev opfanget af Mil-
le, som udlignede med et glim-
rende skud, hvorefter Ida viste 
stor målfarlighed og øgede til 3-2 

inden pausen.  



Caroline, som havde ramt stolper-

ne et par gange, øgede til 4-2, in-
den Anna med yderligere to mål, 
det første på oplæg fra Sally, 

bragte Andst foran 6-2.  

Dermed scorede Anna sit livs før-
ste hattrick.    Erritsø kom på 6-3, 
og kort før tid pyntede de rød/blå 
på resultatet med et frisparksmål 

uden chance for en stærkt spillen-
de keeper i Natascha L. 6-4. 

U 12-pigerne kom lidt senere 
hjem end planlagt, for vi måtte jo 

lige omkring en tankstation for at 
fejre den flotte sejr og gode præ-
station med en omgang is. 

 

To sejre i træk 
til U 12-pigerne 
Der har været udfordringer med 
at få stablet et U 12-hold på bene-

ne til de sidste kampe, men piger-
ne fra 4. klasse har udvist stor 
klubfølelse ved at træde ind som 

hjælpere for deres ældre hold-
kammerater.  

Og det samme gælder holdets fa-
ste spillere. F.eks måtte Caroline 

gå småsyg hjem fra skole, men 
hun ville spille hjemmekampen 
mod Egtved og kronede en flot 

præstation med et vaskeægte hat-
trick.  

Vanessa lagde hårdt ud med et 
drøn på underkanten af overligge-

ren, men senere fik hun scoret på 
forarbejde af Isabell.  

Det femte og sidste mål scorede 
Signe, og det var myreflittige 

Mille, der stod for den gode afle-
vering.  

5-3 til AUI-pigerne, hvor forsva-
ret med Mia i spidsen gjorde det 

godt sammen med Kaya, Bekke, 
Jane og India foran Natascha i 
målet. 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 

Idéen med at give store na-

turområder tilbage til op-

rindelige folk bliver stadig 

mere udbredt.  
 

Te Urewera er den største regn-

skov på New Zealands Nordø. 

Regnskoven er rig med biodiver-

sitet, skvulpende vandfald, søer 

og høje træer, hvis trækroner ofte 

er dækket af en tung tåge.  

Det har været det oprindelige 

folks, kaldet Tūhoe-folket, hjem i 

århundreder. 

I 2014 blev regnskoven givet til-

bage til Tūhoe-folket, og skoven 

fik samme rettigheder som et 

menneske. Det var verdens første 

lov af denne slags, og den gjorde 

en ende på den statsejede Te Ure-

wera National Park.  

 

Siden da har de næsten 7000 

Tūhoe-folk opfordret folk til at 

besøge deres hellige land for at få 

en dybere forståelse af, at menne-

sker er forbundet med naturen. 

Det er desuden Tūhoe-folket, der 

står for at passe på økosystemet 

og biodiversiteten i regnskoven. 

 

Det er dog ikke den eneste regn-

skov, der er blevet returneret til 

dens oprindelig ejer de seneste år. 

Daintree regnskov, der er verdens 

ældste regnskov, ligger i Australi-

en.  

Regnskoven er på UNESCOS 

verdensarvsliste og myldrer af liv. 

Den har over 3000 plantearter og 

flere hundrede forskellige arter af 

pattedyr, fugle og krybdyr. 

 

Sidst i september i år faldt en af-

tale på plads: Regnskoven skulle 

returneres til det oprindelige folk, 

det østlige Kuku Yalanji-folk, 

som er en af de ældste levende 

kulturer.  

De skal eje og pleje deres returne-

rede land og på sigt sørge for bæ-

redygtig turisme. 

 

Biodiversiteten vender tilbage 

I et landbrugsområde i New 

South Wales i Australien ville 

statslige myndigheder genoprette 

store og frugtbare vådområder, 

der førhen havde været rige på 

dyreliv, men var blevet forurenet 

og ødelagt.  

For otte år siden opkøbte myndig-

hederne derfor hele 19 farme i det 

område. 

 

Det oprindelige folk Nari Nari-

folket vandt udbuddet til at gen-

opbygge området. Nari Nari-

folket fjernede blandt andet det 

gamle vandingsanlæg og jagede 

invasive arter væk som ræve, rå-

dyr og katte, der havde en negativ 

effekt på biodiversiteten.  

 

I 2018 begyndte de første dyr at 

vende tilbage. Fisk, frøer og fug-

le, som skestorken og den sorte 

svane, flokkedes til og boltrede 

sig i det genoplivede vandland.  

I 2019 fik Nari Nari-folket fuld-

stændigt ejerskab over vådområ-

det. De har døbt området 

”Gayini”, der betyder ”vand” på 

deres sprog. 

 

Den grønne ø, der for-

bliver grøn 
I begyndelsen af 1980’erne viste 

satellitbilleder ifølge National 

Geographic, at Amazonas blev 

mindre og mindre grøn på grund 

af skovrydning.  

I 2004 virkede ødelæggelsen 

ustoppelig og altædende.  

Oprindelige folk genvinder 
stjålet land verden over. 



Brasiliens skovrydning havde nå-

et en alarmerende 27.000 kvadrat-

kilometer om året. 

Men pludselig stoppede altøde-

læggelsen på billedet, ikke alle 

steder, men én plet forblev grøn. 

Det gør den stadig, hvis man kig-

ger på Google Earth Timelaps. 

På billedet ligner pletten en grøn 
og frodig ø. Forbrændte og fælde-
de træer spreder sig som en brun 
ødelæggelse omkring den, men 
trænger ikke ind. Den grønne ø er 
ikke øde, og der er ingen høje 
mure, der holder mennesker ude, 
men er tværtimod hjem for tusin-
der af oprindelige folk og under 
deres beskyttelse. 

Pletten er ikke så lille som den 

kan lyde. Kayapo-folket har offi-

cielt ejerskab over området, der er 

på størrelse med et lille land som 

Sydkorea eller Island. Det huser 

cirka 7.000 Kayapo-folk samt 

yderligere 5.500 oprindelige folk 

fra 14 forskellige stammer. 

Stjålet land tilbage i de op-
rindelige folks hænder. 

Også i USA ser man statslige 
myndigheder, der giver stjålet 
land tilbage til de oprindelige 
folk. Det er blandt andet sket i 
Californien, Oregon og New 
York.  

Det er dog ikke sket fra den ene 
dag til den anden, men er resulta-
tet af hårde og udmattende kampe 
for indfødte amerikanere. 

I staten Montana i 1908 tog den 
amerikanske rege-
ring et kæmpe styk-
ke land fra de to 
stammer Salish og 
Kootenai.  

Regeringen skabte 
herefter National 
Bison Range på om-
rådet for at beskytte 
de resterende biso-
ner, der engang bul-
drede afsted i mas-
sevis, men som i 
1908 næsten var 

blevet udryddet af jagt.  

Selvom de to stammer også var 
enige i, at bisonen skulle beskyt-
tes, så har de kæmpet lige siden 
for at få området tilbage. For det 
var en konstant påmindelse af 
regeringens gentagende uretfær-
dige behandling af indfødte ame-
rikanere.  

Efter mere end 100 års indædte 
frustrationer og kamp, blev både 
området og National Bison Range 
givet tilbage til Salish og Koo-
tenai i 2020.  

Bisonerne bliver i dag behandlet 
med respekt og har det generelt 
bedre end før. 

  

https://earthengine.google.com/timelapse/


  

 

 

 
   

 

LEGO 
Navnet er dannet 
af grundlægge-
ren af klodsfa-
brikken Lego, 
Ole Kirk Christi-
ansen, i 1934. 
Han opfattede 
det som en sam-
mentrækning af 
leg + godt, og han 
var ikke klar 
over, at ordet le-
go på latin bety-
der: jeg sætter 
sammen.  
Det fik også først 
betydning, da 
klodserne kom 
frem i 1958. 

Bevingede 
 ORD 

 
 

LILLE RIKKE 
 
 

Lille Rikke sad og sang 
og hørte uret tikke. 

Ak, men lige på engang 
kom lille dumme Hikke. 

 

Lille Rikke hikkede 
så Rikke måtte drikke 
tyve spande postevand 
og drukne lille Hikke. 

 

Hikke svømmed ovenpå 
men Rikke spiste sukker 

og kravlede med Hikke hen 
til alle sine dukker. 

 

Hikke sprang fra Rikkes mund 
og glad var lille Rikke. 

Men alle Rikkes dukkebørn 
de lider nu af Hikke. 

 

Hvis jeg var mediciner, ville jeg straks ordinere ferie til enhver patient, der anser sit arbejde for 
betydningsfuldt. 

Bertrand Russell. 
 

For ferie findes der to recepter, der lover succes: den må enten være helt anderledes end ellers - 
eller nøjagtig om altid. 

Heinz Rûhmann. 
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25/10 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

25/10 - 2021 kl. 15.30 
Bæverne - Bæverceremoni 
 

25/10 - 2021 kl. 17.00 
Ulvene - eksperimenter 
eller rekordforsøg 
 

27/10 - 2021 kl. 14.00 og 
28/10 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

27/10 - 2021 kl. 18.00 
Juniorspejderne-Hvad 
skal man kunne som juni-
or 
 

28/10 - 2021 kl. 12.00 
Efterårsfest 
 

31/10 - 2021 kl. 09.00 
Gudstjeneste 
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