KONFIRMANDER I
ANDST KIRKE
St.Bededag, 13/5 kl. 10.

kan der betales i hallen mellem kl.
19.30 og 20.00.
Ved ønske om betaling på andre
tider bedes I kontakte Gitte på
30 29 85 82.
Spred gerne budskabet til dem
som ikke er på FB.
Hilsen AUI

Forskere afliver
myte: Det vælter
ikke klimaet at bekæmpe fattigdom.
Fra Verdens Bedste Nyheder.

Sct. Nicolai kirke i
Kolding, 13/5 kl. 09.30
Jakob Egeris Svendsen

Hilsen fra AUI:
Kære Andstborgere.
Vi gentager succesen fra sidste år
og laver indsamling til årets Konfirmander.
Beløbet er 25,00 til den konfirmand, man ønsker at betale til.
Navnelister ligger hos Gitte Petersen, Ryttervej 3, hvor man noterer
sig på dem, man vil betale til, og
der kan betales via mobilepay til
AUI på 21180 eller kontant til
Gitte.
Gitte træffes på hverdage efter kl.
16.30. Tirsdage i uge 17+18+19

Læs i dette nummer om:
Klimamyte, s. 1, 2 og 6.
Sovende hest, der er helt levende.
Tilbud om gratis sommerfold til heste.
Kan du din ABC?
AUI-badminton på højt niveau.
Fællessang og quiz på Solhøj.
Madlavning for finere
mænd!
Ugens fodboldresultater.
Loppegårdens tilbud.
April i skoven

Kia Schack skriver på Facebook:
Mini-Musse her har fået en del

Malene Fallesen
Jensen tilbyder på
Facebook:

opmærksomhed i dag .
Jeg takker for opmærksomheden,
hvor er det dejligt, at man holder

Heste/pony-ejer se her:
Gratis sommerfold
tilbydes i Gamst, 6600 Vejen.

øje med hinandens dyr

Vi har blandt andet udendørs
ridebane og et rigtig dejligt, stille område med skøn natur, til
rideture ad de mange forskellige
småveje.
Med mulighed for eventuelt også at få meget billig opstaldning.
For yderligere information, kontakt mig via messenger.

.

Hun har tidligere tiltrukket lidt
opmærksomhed for hendes stærke sovehjerte

.

Så når I kører forbi på Horskærvej, og der ligger en hest, der ser
død ud, så er det Den unge Dame
her, der tager en seriøs morfar
.
Vi er omkring hestene i løbet af
dagen, og der er løbende opsyn.
Hun er ung og ved godt helbred,
bare en “heavy sleeper”
Verdens Bedste Nyheder, fortsat fra s. 1.

Hvis millioner og atter millioner
af fattige verden over vil have et
bedre liv, vil det presse klimaet
så meget, at det nærmest kan være lige meget, at vi gør os grønne
her i Vesten.
Eller vil det?

Forrygende start på 11-mands turneringen
Af Kurt B. Frederiksen.
For første gang i flere år har AUI et drengehold med i DBU Jyllands
11-mands turnering, og holdet har fået en forrygende start både på og
udenfor banen, idet vi nu er oppe på en lille snes spillere, der virkelig
går til den, både til træning og kampe.
Efter fire træningskampe var holdet klar til den første gældende kamp
på udebane mod F C Fredericia, og det blev en glimrende kamp af
begge hold, hvor der blev kæmpet om hver en meter af banen.
Kampen sluttede 3-2 til Andst efter et par feberredninger af Daniel,
mens det var Gregers med 2 og Tobias med 1, der stod for AUImålene.
Allerede 24 timer efter sidste dommerfløjt måtte drengene igen på
banen, denne gang i en hjemmekamp mod Brørup, og det blev også
en kamp med nerve og sjæl. Gregers og Mikkel scorede hver et mål i
første halvleg, men gæsterne svarede igen to gange i de sidste 35 minutter.
Mod slutningen af kampen følte Bertram sig snydt for et straffespark,
men dommerens fløjte var tavs, så vi måtte "nøjes" med 2-2.

Klimaet og levestandard er ubønhørligt forbundet. Det er det gode
liv – biler, køleskabe, modetøj, telefoner, thailandsture, røde bøffer, billig gris i køledisken og billig benzin
i tanken og alle de tusinder af andre ting, vi ejer, spiser og bruger – der i stor stil driver klimanedbruddet.
Og det er ikke den eneste sammenhæng mellem klima og levestandard. Konsekvenserne rammer hårdest
hos de fattigste. De, der har mindst skyld i klimakatastrofen, er mest udsat for tørke, biodiversitetstab,
stormfloder, hedebølger og hvad der ellers følger med.

ABC - Andst Børne og
Skolecenter
Af Rikke Ulbrandt Henriksen
på Facebook:
Der har været valg til bestyrelsen,
Maria Rønn, Mette Bjerre og undertegnede fratræder ved skoleårets afslutning.

I sidste uge indgik de nye medlemmer aftale om fredsvalg.
Her er den nye bestyrelse for ABC

- fra den 1/8-2022
Tillykke med valget og tillykke til alle med tilknytning til ABC
- for at have fået så kompetent en
bestyrelse.

Nye repræsentanter:
Randi Villumsen
Natascha Uth
Anne Toubøl
Repræsentanter som fortsætter:
Susanne Elsgaard
Annika Hofmann Schelde
Carsten Thomsen
Stine Lassen
Suppleanter:
Pia Yndgaard Vejrup (nyvalgt)
Anita Johansen (fortsætter)

Af Susanne Pedersen på Facebook.

halsen på 5 spillere og 2 ledere.
Uha, en spændende semifinale,

Hold da op! Sikken en weekend
med badminton. (DM for hold).
Vi vender nu snuden hjemad fra

som var tæt på at blive vundet

Slangerup med 7 flotte

Stort tillykke til Støvring

bronzemedaljer om

, men vi måtte se os besejret af
dem, der tog 1. pladsen.
KMB2010

.

og

Tak for opbakning fra alle, der
har støttet os og tak for besøg af
familie/forældre og sponsorer,
der havde mulighed for at bruge
noget af weekenden i Slangerup
med os.

Avisen ønsker stort TIL
LYKKE til alle.

Af Else Dalsgaard Petersen.

21. april havde vi musikalsk
underholdning ved Steen Nielsen, blandet med quiz og
fællessang.
Vi havde en god oplevelse og
stemmebåndene blev rigtig
rørt.

Selvfølgelig
var der kaffe
og kage, og
Steen var
pengene
værd.
Så helt igennem en dejlig
eftermiddag.

2 gange om måneden er der jo
madlavning for finere mænd på
Solhøj.
Det sker under ledelse af henholdsvis Maren og Karina.
Humøret er altid højt, og mændene
går virkelig ind for, at fremstille en
lækker ret.
Menuen denne fredag stod på karbonader med grønærter, og desserten var kiksekage
Verdens Bedste Nyheder - fortsat:
Og samtidig bliver det hele jo meget værre, når hundredvis af millioner ludfattige indere, afrikanere,
asiater og så videre vil ud af deres
armod. På den måde er verdens
fattige en tidsindstillet bombe under klimakampen, for hvad nytter
det egentligt, at vi i Vesten arbejder hårdt for at blive grønne og
bæredygtige, hvis et enormt antal
mennesker samtidig skal ud af fattigdom?
ELLER VENT…
Det er faktisk en udbredt myte, at
det vil koste klimaet at udrydde
fattigdom. Det burde egentligt være oplagt, at når verdens rigeste –
inklusiv rigtig mange danskere –

står for en kæmpe del af udledningerne, så skubber det ikke meget
til vægten, hvis dem, der udleder
mindst, får lidt mere. Alligevel
støder man ofte på frygten for de
fattiges betydning for klimaet.
I virkeligheden vil det have meget
lille indflydelse på de samlede udledninger af drivhusgas at bekæmpe fattigdom globalt. Det slår ny
forskning fast.
Forskere fra Holland, Kina og
USA har brugt detaljerede data fra
Verdensbanken over indkomst,
forbrug og udledninger i 116 lande til at undersøge, hvordan det
ville påvirke klimaet, hvis forskellige fattigdomsgrupper fik mere
indkomst, så de kom op i næste
indkomstgruppe og fik et tilsvarende forbrug.

Forskerne bruger tal fra 2014,
hvor omkring en milliard mennesker levede i ekstrem fattigdom,
altså for under 13 kroner om dagen per person.
Hvis de i stedet tjente nok til at
komme over grænsen for ekstrem
fattigdom, så ville de globale
drivhusgasudledninger stige
med… under én procent.
Fattigdomsbekæmpelse er altså
ikke noget at være bange for i et
klimaperspektiv.
Vil vi sænke udledningerne, er
det altså først og fremmest de
globalt rige og deres enorme forbrug, vi skal gøre noget ved. Den
øverste ene procent af topudledere står for 15 procent af alle drivhusgasudledningerne i verden.

Af Kurt B. Frederiksen.
Det ene af 15-holdene i Andst/
Skodborg tog hul på 8-mandsturneringen med en udekamp i
Brørup, hvor de mange Brøruptilskuere kunne glæde sig over
en hurtig scoring til hjemmeholdet.
Men så fik de "grønne" styr på
placeringerne på banen, og det
ene angreb efter det andet rullede frem mod Brørupmålet efter
udmærket opspil fra den bagerste forsvarskæde med Silje,
Kayal, Linnea og Rimante.
Selv hjørnesparkskombinationerne virkede med efterfølgende scoringer, se billedet.
Kampens helt store spiller var
Cilja, der scorede alle fire mål
til halvlegsføringen på 4-1, og
med endnu to mål i 2. halvleg lavede hun dobbelt hat trick.
Ind imellem kom storesøster Celina også på måltavlen. 7-3 til AUI/
SIF.

På midtbanen huserede Mia Maja,
LK og Falk, og de havde alle sammen også gode scoringsforsøg,
dog uden resultat.

Men hvor er det skønt at se spillerne udfylde forskellige roller på
banen alt afhængig af ind-og udskiftningerne.

Falk (28) nåede
f.eks. at spille alle
tre midtbanepladser
og angriber i løbet
af de 60 minutter.
Og Vestergaard
indviede sine nye
målmandshandsker
med flere gode redninger.

I aften, mandag
(2/5) spiller holdet i Andst mod
Gørding/
Lourup, og på
torsdag skal vi
til Føvling

Så kom U 15pigerne "på tavlen".
Af Kurt B. Frederiksen.
Årets første turneringskamp på
hjemmebane i Andst gav en sejr
på 2-1 over Bramming i en kamp,
der blev spillet på en aldeles glimrende kampbane, hvor det heldigvis ser ud til, at vi har fået bugt
med muldvarpeskaderne.
Det kneb lidt med sammenspillet i
første halvleg, men alligevel var
det Andst/Skodborg, der havde
langt de største chancer med masser af skud på gæsternes mål, dog
uden resultat.
Stik imod spil og chancer kom vi
bagud 0-1, da en Brammingangriber opfangede et målspark, som
hun omsatte i mål.
Surt show, skulle vi have en gentagelse af Ribekampen ? Svaret
var nej, og det ene angreb efter det
anden rullede frem mod målet,
men udligningen kom først midt i
2. halvleg. Thomsen fandt Katrine
på højrekanten, og hendes indlæg
omsatte Cilja suverænt i mål.

og co. fik klaret situationen, godt
assisteret af velspillende Louise
og Mia Maja.
11-mandsholdets kampe er mest
placeret på onsdage på grund af
konfirmationer på de forskellige
hold, og det gælder også hjemmekampen i Skodborg, onsdag d.
4/5, hvor puljens ubesejrede tophold fra Vojens kommer på besøg.

Sejr og nederlag til både
U 10 og U 12-pigerne.

Så kom forårsturneringen i gang
for de to yngste pigehold i AUIfodbold, og begge hold prøvede
både at tabe og at vinde. De yngste, U 10, var et smut i V. Nebel,
hvor hjemmeholdet trak det længste strå med en sejr på 2-0, men
som sædvanligt, når vi møder Nebel-pigerne, var det en meget, meKort efter fik samme spiller en
get jævnbyrdig kamp, hvor der
dyb stikning fra Lærke, og efter en blev kæmpet og spillet fodbold til
tackling med keeperen røg bolden den helt store guldmedalje. Masi mål til en yderst velfortjent sejr,
ser af chancer, men kun hjemmebl.a. havde Thomsen et frispark,
holdet fik scoret.
der lige snittede trekantsammenføjningen.
Efter en kort pause var vi klar til
at møde holdet fra Nr. Bjært, en af
En enkelt gang brændte det på for- Koldings største pigeklubber, men
an Vestergaards mål, men Storm
sandelig om
ikke AUIpigerne overgik sig selv i
de 2 x 15 minutter, og selv
om det tærede
på kræfterne,
blev det til en
sejr på 2-0 på
mål af Asta og
Isabel, mens
Frederikke

holdt målet rent. Stor ros til de
tre nævnte spillere, men også til
Alberthe, Laura og Vanessa for
aldrig at give op.
U 12-pigerne var et smut til hattebyen Gadbjerg, hvor spilleplanen blev ændret, da Skanderup/
Hjarup ikke kunne stille op. Vi
var selv afsted uden udskiftere
efter tre afbud, men konditionen
er i top, takket være en fin indsats til træning, og det var mere
held end forstand, at vi måtte se
os slået af hjemmeholdet med 10. Vi havde mange forsøg, desværre på den forkerte side af
stolperne, og Sally havde et hug
på overliggeren, så vi havde fortjent mindst uafgjort.
Næste kamp var mod Juelsminde, og første halvleg var næsten
en kopi af vores første kamp,
bortset fra at de østjyske piger
førte 2-0 efter første halvleg,
hvor Signe ramte træværket.
I pausen byttede vi om på et par
pladser, så Caroline overtog dirigentrollen i forsvaret, mens Sally
kom frem i angrebet. Det gav
bonus efter 21 sekunder, hvor
Signe fik spillet Sally fri til scoring, og det gentog sig kort efter
to gange, og så var AUI pludselig foran 3-2 efter et ægte Sallyhattrick.
I modsætning til første halvleg
virkede sammenspillet rigtig, rigtig godt. Signe scorede til 4-2,
inden hun spillede Mille fri til
slutresultatet 5-2 til Andstpigerne, der havde India som en
glimrende målvogter.

Nye Lopper er nu hentet fra Covid-lageret.
Lunderskov Y´s Men`s klub holder igen
loppemarked den 6. maj kl. 9.00-11.00
Under nedlukningen opbyggede klubben et lager af indleverede Lopper, der ikke var plads til
på hylderne i den periode, hvor der ikke blev
holdt loppemarkeder.
Efter 2 succesfulde loppemarkeder er der nu blevet plads til at flytte lagerlopperne ind på hylderne i de 3 haller.
Markedet bliver uden tombola, men der er igen basis for, at kunderne kan hygge
sig ved snak i gangene, og der kan købes kaffe i cafeteriet.
De øvrige haller er igen fyldt
med ekstra gode lopper af næsten alle arter, og der er klargjort, så lopperne står overskueligt på hylderne.
Indtægter ved loppemarkedet
går som sædvanlig til støtte til
foreningsarbejde fortrinsvis i
lokalområdet.
Se hjemmesiden
www.lunderskov.ysmen.dk
Henvendelse vedr. loppemarkedet til:
Bent Bechmann tlf. 2631 0686

Vi håber at kunne byde
velkommen til mange
købelystne kunder, gamle
som nye, på Loppegården, Rolykkevej 4.

På vegne af informationsudvalget,
Ruth Kristensen.

Bevingede ord

NØLE

Hvad dælen nøler i
efter (tillagt Tordenskjold - adelsmanden Peder Wessel).
Stammer fra situationen, hvor Tordenskjold under svenskekrigen ville indtage den stærkt befæstede by, Marstrand.
Det lykkedes at narre kommandanten til
at tro, at Tordenskjold rådede over
mange tusinde soldater. Derfor overgav han byen.

Hvorfor er du bedrøvet, Lis?
Hvorfor er du bedrøvet, Lis?
Jo, her er en af grundene:
Min mus løb væk med smedens kat,
og så gik den i hundene.
Det får vel godt med katten, Lis?
Aknej, den røg i totterne
på Mikkel Ræv, den dumme torsk,
så den er helt til rotterne.
Verden er blevet mere fredelig. Nu om
dage udkæmpes kun forsvarskrige.
Otto Ludvig.
Hvis nutidens menneske fortsætter sin
åbenlyse flirt med krigen, vil det lykkes det at omskabe sit jordiske bosted
til et inferno, som end ikke Dante kunne have forestillet sig.
Martin Luther King

Man hunden da, min kære Lis,
går det vel nogenlunde med?
Aknej, den sprang i Kattegat
og gik i fisk i Hundested!
Halfdan Rasmussen.

2/5 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
4/5 - 2022 kl. 14.00
Krolf på Solhøj
5/5 - 2022 kl. 09.30
Krolf på Solhøj
8/5 - 2022 kl. 10.30
Gudstjeneste - 3. s.e. påske
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