
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Fra Verdens Bedste Nyheder. 

Rwanda kaldes for de 1000 bak-
kers land. 

80 % af de 12 mill. indbyggere 

bor ude i dette bakkeland. 

Det har tidligere betydet mange 
dødsfald som følge af, at der ikke 
kunne leveres blod i tide i tilfælde 

af ulykker og andre situationer, 
hvor blodtilførsel var nødvendigt. 

Nu sender sundhedspersonalet i 
landområderne en sms til blodkli-

nikken. Inden for kort tid flyver en 
drone forbi og smider en pakke 
blod ud med faldskærm.  

Nu er der gået fem år, og en ny 

undersøgelse konkluderer, at blod-
dronerne på Rwandas himmel har 
transformeret blodtransporten i 

landet: Leverings-
tiden er meget kor-
tere end i bil. Det 

redder liv og sik-
rer, at blodet ikke 
bliver for gammelt 
eller går til spilde.  

Dronerne i Rwan-

da er et hollandsk 
produkt kaldet 
Zipline. 

De flyver 101 km/

t. i 80 til 120 me-
ters højde. 

Snart vil vi i Dan-
mark også bruge 

droner til livsvigtig 
medicin og hjerte-
startere, der skal 

 

 

 

hurtigt frem.  

Inden længe vil man se droner fly-

ve ind over Svendborgsund, når 
der er brug for hurtig hjælp på de 
Sydfynske øer. 

De droner, der bruges i Danmark, 

er en anden type, som starter med 
lodret stigning, som en helikopter 
og dermed kan lande på f.eks. et 

hustag. 

En ”sundhedsdrone” skal gerne 
være genkendelig, f.eks. farve og 
blinklys. Uidentificerbare droner 
kan skabe utryghed. ”Bliver jeg 

nu fotograferet?” 

Men det er en verden, vi kan se 
frem til bliver almindelig.  

Avisens historier i dag 
handler om… 
 
• TRÆPLANT-

NING I ZAMBIA 
 
• HOCKEY PÅ 

SOLHØJ 
 
• FORÅRSFEST 

PÅ SOLHØJ 
 
• U 15-PIGERNE 

PÅ HÅRDT AR-
BEJDE I FØV-
LING 

 
• U 10-PIGER 

SOM NAT OG 
DAG 

 
• NY SEJR TIL U 

13-DRENGENE 
 
• SPILOVER-

VÆGT MEN NE-
DERLAG TIL U 
15-PIGERNE 

 
• 20 MÅL I 3 

KAMPE 
 
 

GOD 
LÆSELYST! 



 

 

 
Af Viggo Kaspersen. 

 

At være forvalter er et be-
troet job, hvor man forven-
tes at gøre sit bedste. 
 
Udtrykket er nok ældgammelt, men 
det er brandaktuelt. Der har aldrig 
været talt så meget klima, som lige 
nu, og det ved vi, der er god grund 
til. 
I Zambia i Østafrika er skovryd-
ning et kæmpe problem. Der bliver 
ryddet ca. 276.000 hektar skov 
hvert år til udvidelse af landbrugs-
landet. Skovrydningen er taget til, 
fordi flere forsøger at forsørge sig 
selv og deres familie ved at fælde 
træer og fremstille og sælge trækul.  

 

 
Vi har nemt ved at synes, at det 
er forfærdeligt med al den skov, 
der fældes, men vore forfædre 
gjorde det samme. Danmark var 
helt dækket af skov, men er i dag 
et landbrugsland, og der er kun 
14,6% skov tilbage. 
 
Det skal så lige siges, at det har 
været meget værre.  
På et tidspunkt har man erkendt 
vigtigheden af skoven, og i løbet 
af de sidste 100 år er skovarealet 
fordoblet. 
 
I Zambia er kirkerne gået ind i 
arbejdet med træplantning. 

 
 

 
Knap halvdelen af befolkningen 
er kristne, og der deles hele ti-
den mange bibler ud. 
Man har lavet et projekt, kaldet 
Tree of Life, hvor der plantes 3 
træer for hver bibel, der deles 
ud. 
 
Aktiviteterne med at plante træer 
og informere om energirigtige 
brændeovne er konkrete eksem-
pler på, hvad man gør. Og alle, 
der har råd til det, opfordres til 
at investere i solpaneler og bru-
ge solenergi. 
 
Oplysning og kommunikation er 
livsvigt. Efter gammel tradition 

opfattes 
ulykker: 
oversvøm-
melser, eks-
tremt vejr, 
tørke o.a. 
som en 
Guds straf, 
og der er 
kirkerne 
med til at 
give menne-
sker et bed-
re liv gen-
nem forkyn-
delse og 
oplysning. 
 
Kirkerne 
samarbejder 
med andre 
organisatio-
ner, så ar-
bejdet kan 
nå så langt 
ud som mu-
ligt. 



 
 
 

 

Af Else Dalsgaard Petersen. 

Mandag d. 9. maj var der 
som sædvanlig  gymnastik, 
men der skulle vi prøve no-
get nyt, nemlig Hockey.  

 

 

 

 

 

Desværre 
var der for 
lidt plads, 
så vi glæ-
der os til 
sommer, 
hvor vi 
kan kom-
me ud på 
græsplæ-
nen og ud-
folde os. 



 
 
 

 

Der var også 
amerikansk lotte-
ri, der hurtigt  

 

 

blev udsolgt, for der var jo 
fine gevinster på spil. 

Til kaffen havde Jytte igen bagt 
en kage, denne gang en dejlig 
rugbrødslagkage. 
Helt igennem en dejlig, førnøje-
lig og festlig aften. 

 
 
Af Else Dalsgaard Petersen. 
 

Den 5. maj var det fest 
på Solhøj. Forårets 
komme skulle fejres. 
 
 

Gæsterne var inviteret til 
17.30 og menuen stod på øl-
marineret svinekam, fløde-
kartofler, 2 forskellige sala-
ter og flutes. 

 
Bordene var igen festlig pyntet 
med blomster og lyd. 
 
Ind imellem kom Højskole-
sangbogen frem, og vi sang bl. a. 
sange fra Danmarks befrielse. 



Hårdt arbejde 
i Føvling. 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 

8-mandsholdet fra 
Andst/Skodborg var 
kommet på en hård op-
gave i U 15-rækken mod 
Føvling/Stenderup. 
 
De har nemlig dispensation 
til at bruge to 16-års spillere, 
og så kan det knibe med hur-
tigheden for vores hold.  
 
Med Stine som en fortræffe-
lig målmand blev der kæm-
pet godt i forsvaret med 
Lund, Louise og Linnea i 
spidsen, så hjemmeholdet 
blev tvunget til at skyde langt 
udefra med "løst krudt".  
 
På midtbanen huserede Line, 

LK, Mia Maja, Storm og 
Bechmann på skift, mens 
sidstnævnte også var frontlø-
ber sammen med Malou.  
 
Det lykkedes at holde stillin-
gen 0-0 til seks minutter før 
tid, hvor dommeren fejlagtigt 
dømte hjørnespark til puljens 
tophold, og det blev omsat i 
mål. 20 sekunder før tid blev 
det 2-0. 
 
Næste kamp var på hjemme-
bane mod Brørup, hvis taktik 
var møntet på at forhindre 
Cilja i at gentage hendes 6 
mål fra det første opgør.  
 
En hård mandsopdækning og 
en midtstopper meget langt 
tilbage i forsvaret gjorde, at 
der stod 0-0 ved pausen trods 
enkelte gode AUI/SIF-forsøg.  
 
I den modsatte ende af banen 
var Storm, Rimante og Loui-

se helt på toppen. 
 
I de sidste 30 minutter over-
tog de "grønne" spillet, og 
både LK, Line J og Celina 
var tæt på.  
 
Cilja ramte underkanten af 
træværket, hvorefter bolden 
røg over på stolpen, men 
endnu ingen mål.  
 
Otte minutter før tid faldt 
afgørelsen. Cilja slap fri af 
sin oppasser, målmanden 
parerede det hårde skud, 
men altid vågne Malou var 
fulgt med ind i feltet og 
sendte riposten i mål til en 
helt fortjent Andst/Skodborg
-sejr på 1-0.  
 
Næste kamp mandag d. 16 
maj i Gørding uden ret man-
ge AUI-spillere, der fejrer 
"blå mandag". 
 



 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Fodboldpigerne på U 10-

holdet havde bestemt ikke 
fået det rigtige ben ud af 
sengen i den første kamp 
mod V. Nebel ved det sidste 
indledende JBU-stævne.  

Nu skal det retfærdigvis siges, at 

de "orange" lige havde taget deres 
6 bedste spillere fra 15-
mandstruppen med til Nr. Bjært, 

men vi plejer at spille jævnbyrdige 
kampe mod hianden.  

Bare ikke denne gang.  

 

 

 

 

 

0-2 ved halvleg, slutresultat 0-6. 
 

Næste kamp var mod hjemmehol-

det fra Nr. Bjært, og denne gang 
fik AUI-pigerne noget af det gode 
sammenspil frem, som de viser på 

træningsbanen, og selvom vi var 
bagud både 0-1 og 1-2,  fik vi ud-
lignet begge gange.  

Første mål af Alberthe, der udnyt-

tede en fin aflevering fra Liva, der 
var målmand i anden kamp, mens 
Frederikke stod i første kamp.  

Asta var også tæt på at score, men 
2-2 var retfærdigt. 

 
 

 

 

 

U 12-pigerne, der lige mangler to 
spillere for at kunne spille 8-

mands fodbold, var et smut i Ho-
ver til et 5-mands stævne, hvor 
første modstander var fra Grøn-

bjerg/Jelling.  

Tidligere på sæsonen tabte vi lidt 
uheldigt med 0-1 til dem, men vi 
fik revance med en sejr på 5-2.  

I den anden kamp udlignede Ju-

elsminde til 4-4 i kampens sidste 
sekunder. Fin afslutning på de tre 
indledende stævner.  

Signe scorede 4 mål heraf et æg-
te hat trick, Sally nåede op på 3 

mål, mens Lea og Caroline også 
kom på måltavlen. 



Ny sejr til U 
13-drengene. 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Efter to knebne nederlag til top-

holdet fra Dalby GF fik fod-

bolddrengene på Andst´s U 13-
hold igen smagt sejrens sødme i 

udekampen mod Kolding Nord, 

som blev kraftigt bakket op af 

deres mange klubkammerater.  

Det var Andstdrengene ikke 

rigtigt vant til, så der stod 0-0 

ved halvleg.  

Men efter pausen fik de 

"grønne" vist, hvor skabet skul-

le stå, godt hjulpet på vej af et 
selvmål, hvorefter Sebastian 

scorede på straffespark, inden 

Tobias på et flot langskud gjor-

de det til 3-0.  

Der var chancer til flere mål. 

Mikkel Ø havde bolden over 

stregen, men dommeren vinke-

de afværgende, og desuden 
havde holdet ikke mindre end 

fire skud på stæn-

gerne. 

 

I denne uge var U 

9-drengene i 

stand til at stille 
hold i modsæt-

ning til sidste 

uge, og holdet fik 

en fin start på den 
forsinkede forårs-

turnering ved at 

vinde den første 

kamp mod Rød-
ding 1 med 3-2.  

Men det tog 

åbenbart så meget 
på kræfterne, at 

holdet, trods 

hjemmebane i 

Andst, tabte hele 

5-0 til Askov/Læborg, som 

havde vundet 2-1 over Vejen i 

deres første kamp.  

Vejen var eneste hold uden sejr, 
da de også tabte 2-1 til Rødding 
1. 
 

 
Spilovervægt 
men nederlag 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 
11-mandsholdet fra Andst/
Skodborg i U 15-piger viste 
langt det bedste fodboldspil i 
hjemmekampen mod Vojens, 
der helt efter reglerne stillede 
op med tre U 16-spillere.  
 
Men de var en helt afgørende 
forskel på de to hold, for det 
var svært at hamle op med de-
res hurtighed, selvom AUI/SIF-
forsvaret var påpasselige.  
 
Fire gange smuttede Vojens-
spillerne forbi den bagerste kæ-
de, og det gav tre mål mod nul 

uden chance for Vestergaard.  
 
Det blåblusede hjemmehold 
havde langt det meste spil, 
især i 2. halvleg, hvor der blev 
skabt flere gode chancer, men 
VBI-keeperen var stærkt spil-
lende, og hun mestrede også 
kunsten at være ekstra for-
svarsspiller uden for eget felt.  
 
Cilja var med sine snævre 
driblinger en kilde til stor uro 
for gæsterne, Katrine og 
Thomsen havde gode forsøg, 
og keeperen greb lige Falk i 
armen i et lovende gennem-
brud, uden at kampens udmær-
kede dommer så det.  
 
Næste kamp er i Skodborg 
onsdag d. 18/5 mod Ribe, og 
her tørster vi efter revanche 
efter et misvisende nederlag i 
kampen i Ribe.  
 
Men det er jo målene, der 
tæller. 
 



 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

 

Andst U&I var arrangør af 
sæsonens andet fodboldstæv-
ne for U 8-drenge, og de 
mange fremmødte forældre, 
bedsteforældre og søskende 

fik en lang perlerække af mål 
at se.  

Første kamp var Andst mod 

Holsted, og gæsterne startede 
som lyn og torden med nogle 
meget hurtige spillere, der i 
løbet af tre minutter havde 
scoret tre gange.  

Ekstra spiller på banen fik 
Andst-forsvaret stabiliseret  

 

 

 

 

en smule, men Holsteds indi-
vidualister var ikke færdige 
med at score mål, så kampen 
sluttede 7-2.  

 

Efter en kort pause skulle 
Holsted møde Askov, og HfB
-spillerne havde tilsyneladen 
 

de brugt alt krudtet i den før-
ste kamp, for Askov vandt 
med 2-1.  

 

Tredje og sidste kamp mel-
lem Andst og Askov blev rent 

fodboldmæssigt den bedste 
kamp med masser af sam-
menspil på begge hold i mod- 

 

 

sætning til Holsteds egotrip-
pere, og det jævnbyrdige op-
gør sluttede 5-3 til Askov.  

Malte med tre og Felix med 
to mål scorede for AUI, 
mens Magnus, Emil og Silas 

var ihærdige opryddere i 
forsvaret.  

 

Der bliver nu en lille 

kamppause, inden 

turneringen genop-

tages i weekenden 

den 21.-22. maj efter 
ombrydning. 

 



  

 

 

 
 

 

  

 

INDE BAG MIN PANDE. 
 

Inde bag min pande 

bor den lille Dunse. 

Han kan spise bøfkød, 

store røde lunse. 

 

Han kan gå på hænder. 

Han kan slå på tæven. 

Han kan trykke store 

voksne mænd på næven. 

 

Han kan køre brandbil. 

Han kan ryge pibe. 

Han kan gå på vandet 

fra Korsør til Nibe. 

 

Han kan spytte langspyt. 

Han kan osse bande. - 

Men han gør det bare 

inde bag min pande! 

Halfdan Rasmussen. 

 

Det eneste, der krænker folk mere end 
at skulle betale skat, er slet ikke at 
skulle betale skat. 

Lord Thomas R. Dewar. 
 

Indkomstskatten har skabt flere løg-
nere end golfspillet har. 

William Rodgers. 
 

Skattevæsnet slår til. Bare man kunne 
sige det samme om de penge, skatte-
væsnet kradser ind. 

Otto Ludvig. 

 

ONDT I SKATTEN 
Det at synes, at man 
betaler for meget i skat. 
Stammer fra da advokat, 
stifter af Fremskridtspar-
tiet og senere folketings-
medlem Mogens Glistrup 
startede sit felttog mod 
skatterne og oplyste i et tv
-interview, at hans egen 
trækprocent var 0. Han 
sagde: Har man ondt i 
tænderne, går man til en 
tandlæge, har man ondt i 
skatten, går man til en 
skatteekspert. 

 

Bevingede ord  
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16/5 - 2022 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

18/5 - 2022 kl. 14.00 
Krolf på Solhøj  
 

19/5 - 2022 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

19/5 - 2022 kl. 14.00 
Banko på Solhøj 
 

22/5 - 2022 kl. 09.00 
Gudstjeneste - 5. s.e. på-
ske 
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