
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Af Viggo Kaspersen. 

 

Muren omkring kirkegår-

den, kirkediget, er efter-

hånden flere hundrede år. 
 

Det danske vejr med frost og tø 

tærer godt på den cement/mørtel, 

der holder stenene sammen. 

 

Det bærer diget præg af. 

Der er foretaget mange reparatio-

ner i tidens løb, og ikke alle er 

gjort af de bedste murerhænder. 

 

Den sidst foretagne svarer godt til 

denne beskrivelse, når man helst 

vil udtrykke sig behersket. 

 

Menighedsrådet føler ansvar for at 

få kirkediget forbedret, og derfor 

var der tilkaldt fagfolk fra højeste  

 

 

 

sted: Kgl. bygningsinspektør, folk 

fra Nationalmuseet, biskop, provst 

og andet personale fra stift og 

provsti. 

 

Det er især diget mod vest ud mod 

parkeringspladsen, der trænger, og 

det bliver nok til en grundig reno-

vering af denne del af diget. 

Andre dele vil blive gået efter og 

repareret, hvor der er behov. 

 

Der bliver udarbejdet et projekt, 

som sendes til godkendelse i prov-

sti og stift.  

Derved er finansieringen også sik-

ret. 

 

Men det bliver ikke i mor-

gen! 

Den slags kræver sin tid. 

LÆS I DETTE NUM-
MER OM: 
 
• Sange fra de 4 årsti-

der med Mette og 
Poul Nørup. 

 
• Genrejsning af tro-

pisk tørskov i Boli-
via i Sydamerika. 

 
• Den store kagedyst 

på Solhøj. 
 
• Næstsidste sides 

krydsord kræver 
lidt større indsats 
denne gang. 

Er der ”X” i din 
kalender ved 

8/6? 
VOX 11 
vil kæle  

for vore ører  
med skøn musik. 

Det er i kirken  

 

SERVICEMED-
DELELSE 
 
Der er konfirmation St. 
Bededag. 
Avisen bringer konfir-
mandernes navne i uge 
18. 



  
Vores danske sang
-rigdom blev ople-
vet onsdag efter-
middag. 
 
Af Viggo Kaspersen. 
 

Stemmerne blev varme af 
lyst og levende sang. 
Mette og Poul Nørup for-
måede på uhøjtidelig vis at 
føre os igennem årets 
sangskat. 

Mange af vore store digtere 
mødte vi i årstidens sange, 
og alle årstiderne blev fulgt 
af dejlige billeder fra områ-
det omkring Flensborg fjord 
og fra deres have i Esbjerg. 
 
Vi fik også historien om, 
hvordan ”Danmark, nu 
blunder den lyse nat” blev 
til. 
Til Jeppe Aakjærs årlige fest 
på Jenle havde Thøger Lar-
sen lovet at skrive en ny 
sang, men da han dukkede 
op, havde han glemt det. 
Der var en dårlig stemning, 
da han om aftenen blev fulgt 
til sin soveplads. 
Men da de vækkede ham 
næste morgen, lå den hånd-
skrevne sang på hans bord. 
 

Mette og Poul Nørup gør det 
rigtig godt, og de kan stærkt 
anbefales. 

 
Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

Alt håb var slukket, da 
ilden brændte i verdens 
største tropiske tørskov i 
sensommeren 2019. I dag 
er skoven ved at komme 
sig med lidt hjælp fra 
mennesker og dyr. 
 
Over tre millioner hektar brænd-
te, hvilket svarer til mere end 
halvdelen af hele Danmarks are-
al. Nu er røgen lettet, men kam-
pen for at genoprette skoven er 
ikke slut.  
Miljøorganisationen Verdens 
Skove er taget til Chiquitano-
skoven i Monte Verde-territoriet, 
der ligger i det østlige Bolivia, 
for at hjælpe lokale med gen-
skovning.  
Alene i det område brændte over 
200.000 hektar. Den danske mil-
jøorganisation Verdens Skove og 
de lokale har indtil videre gen-
skovet 1.183 hektar, og planen er 
at nå op på 6.000 hektar i løbet af 
tre år.  
”Det er med stor glæde, at vi ser 
de nye grønne træer i nogle af 
områder, som blev ramt af skov-
brande. Vi genplanter oprindeli-
ge træsorter, som traditionelt set 
har stor betydning for vores lo-
kalsamfund”, siger Ignacia Suppi 
Cuasace, der er leder af Chiquita-
no-folket fra landsbyen Rio 
Blanco, til Verdens Skove. 
Chiquitano-skoven er et af ver-
dens største områder med tropisk 
tørskov og er karakteriseret ved 
at være tilpasset til at modstå tør-
ke dele af året, hvor det ikke reg-
ner. Den hører til den mest artsri-
ge af alle tropiske tørskove i ver-
den og er hjemsted til for eksem-
pel jaguarer, edderkoppeaber, 
tapirer og leguaner. 
Men på grund af klimaforandrin-
gerne er tørkeperioden længere 
og tørrere, og derfor er der større 
risiko for skovbrande. Skovbran-
den i 2019 skete dog som en  

 

konsekvens af den bolivianske 
regerings politik om at skaffe 
mere jord til landbrug.  
I juli samme år udsendte Bolivi-
as daværende præsident Evo 
Morales et dekret, der tillod at 
rydde og brænde områder på op 
til 20 hektarer, en firdobling af 
den tidligere grænse. Det gjorde 
ilden sværere at kontrollere, og 
det betød at det endte med en 
kæmpe og ødelæggende skov-
brand. 
Oxfam Ibis, der er en udvik-
lingsorganisation, der bekæmper 
ulighed, skriver, at de lokale 
myndigheder desperat havde 
forsøgt at bekæmpe ilden med 
ekstremt beskedne midler. Ryg-
sække med vandtanke med 20 
liter, macheter, river og plastiks-
pande. Efter en lang periode 
med voldsom tørke var mange af 
områdets floder tørret ud, så der 
havde ikke engang været vand 
til at fylde vandtankene. 
”Alarmklokkende bimlede, da 
Amazonas regnskov og Bolivias 
skovområder brændte, og histo-
rien gik kloden rundt: Nu er det 
hele ramt, og der kommer aldrig 
regnskov igen. Men det er langt 
fra sandheden. Selv i de hårdest 
ramte områder er det langt det 
meste af skoven, der er ved at 
komme sig af sig selv,” siger 
Jens Kanstrup fra Verdens Sko-
ve. 
”Det er en lille del, cirka 10-15 
procent, hvor der kræves en stør-
re indsats, hvis man vil have 
skov igen hurtigt.  
Og det vil man gerne, fordi det 
hæmmer skovbrande.  
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Af Else Dalsgaard Petersen. 

 
Solhøj gjorde det igen! 
 
Torsdag d. 7 april  var der 
Den Store Kagedyst, hvor 
alle kunne møde op med 
hjemmebagt kage, og jeg 
må sige, at det var der man-
ge, der bakkede op om. 
Det var virkelig dejligt at 
se, så tak til alle bagerme-
strene. 
 
Ikke mindre 
end 11 for-
skellige slags 
lækkeri-
er  kom på bordet.

 
 
Der var jo også store præ-
mier på spil. 
 
Alle gik helhjertet til kage-
buffeten til stor glæde for 
bagermestrene. 

 

 
Der blev hygget og snakket 
om hvilken kage, der skulle 
have en stemme, og endelig 
blev der talt op. 
 
1. pladsen gik til Elly 

Knudsen  
2. pladsen gik til underteg-

nede  

 
 
 
 

 
 
 

 
3. pladsen gik til Jytte Ki-

elstrup  
 
Alle 3 vindere fik overrakt 
2 fl. vin. 
 
Vi sluttede af med et par 
sange og så var det slut på 
en rigtig hyggelig efter-
middag. 
 
 

 
Flere bille-
der af dem, 
der nød de 
mange gode 
produkter, 
på næste 
side. 



Af Viggo Kaspersen. 

Hver torsdag er 
der nye ting på 

programmet på 
Solhøj: 

Musikalsk under-
holdning, spænden-

de foredrag, spis-

ninger, banko 
m.m., og enhver er 

velkommen. 

 



  

 

 

 
 

 

  

 

Natten er en gammel mand. 

 

Natten er en gammel mand. 
Med en stjernekappe 

over skulderen vandrer han 
ned ad månens trappe. 

 

Standser på det sidste trin. 
Roder i sin taske. 

Nipper en tår månevin 
af en sølvblank flaske. 

 
Skænker blomsterne en tår 

af de dugblå strømme. 
Klapper jordens kind og går 

ind i dine drømme. 
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1. I hvilken republik hedder hovedstaden Antananarivo? 
2. Hvad hed den franske enteertainer, der sang ”Thank Heaven for Little Girls”? 
3. I hvilket land er Valetta hovedstad? 
4. Hvilket navn havde Regner Lodbrogs anden kone, Aslaug, også? 
5. Faderen hed Auguste/maler, sønnen hed Jean og var filminstruktør. Hvad er efternavnet? 
6. Hvad er efternavnet på forfatteren til ”Busters verden”? 
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25/4 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

27/4 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

28/4 - 2022 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

30/4 - 2022 kl. 10.00 
EANP Lan 
 

1/5 - 2022 kl. 10.00 
Gudstjeneste - 2. s.e. på-
ske 
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