Af Viggo Kaspersen.

Kirkens årlige udflugt
fandt sted sidste dag i august i strålende solskin.
Der var 4 hovedpunkter på
turen, og det første mål var
LEGOHOUSE i Billund.
LEGO - LEG GODT blev
navnet på det legetøj, der
startede som Ole Kirk Kristiansens projekt med kvalitetslegetøj i træ.
Mottoet var:

Ved tilmeldingen skulle opgives alle fornavne til det
formål at få navnet på det
armbånd, der åbnede døre
og gav muligheder rundt i
huset.
På skemaet til tilmeldingen
stod der som overskrift:
BØRN, og på en henvendelse fra nogen, der ikke er så
meget børn længere og derfor havde brug for en overskrift, hvor der stod VOKSNE, var svaret fra Legohouse: HER ER VI ALLE
BØRN.
Ja, det blev
faktisk sagt
ved vores
dåb:
Uden at I bliver
som børn, kommer I slet ikke ind
i Guds rige.
I Legohouse var
der en god mulighed for at gøre det
til virkelighed.

Læs i denne avis om:
•
•
•
•
•

Det siges, at som menneske er
man aldrig så tæt på sig selv og
sit eget væsen, som når man leger. Da er koncentrationen i top.
Der blev virkelig leget i Legohouse af børn og voksne i alle
aldre.

Lego er i dag et sted, som Ole Kirk
Kristiansen aldrig nogensinde kunne have forestillet sig.
Mens den gamle brik stadig er central, er elektronikken i den grad
trådt ind i Legos legeland, natlys
og blinkende tog og lamper.
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•
•

Udflugt til Legohouse
Hotel Bredehus
Nørup barokkirke
Bindeballe købmandsgård
Opgraderingen af
legepladsen Ryttervej-Frederiksbergvej
Solhøjgymnasternes
besøg i Bamsehuset
Fodbold for U 15 og
U 12-piger og U 9
og U 10-drenge.
GOD LÆSNING.

Legohouse er i 4 etager, incl. Kælderen.
Midt i huset står et kæmpetræ,
bygget i Lego, som strækker sig op
igennem 3 etager, og som på en
eller anden måde demonstrerer
brikkens format, der i dag har
bragt Lego ud over hele verden.

I kælderen fortælles historien om,
hvordan det hele har udviklet sig,
og det slutter af med ordene:

gøre kirken til det, den så er i
dag.
Det barokke kommer til udtryk i
den overdådighed i udsmykning
og påfyldning af udstyr og inventar, som på samme tid gør den
speciel og knap så velegnet til
nutidens måde at kommunikere
på, bl. a. med PowerPoint.

Besøget i kirken blev rundet af
med en andagt, som Helle Torp
ledte os igennem.

Øverst oppe vises eksempler på,
hvad ”LEGONØRDER” fra hele
verden har brugt klodserne til.

På Hotel Bredehus fik vi en meget velsmagende og lækker middag, som kom som et velkomment punkt ovenpå vandringen
gennem Legohouse.
Næste mål var den flot beliggende og meget specielle barokkirke
i Nørup sogn.

Eftermiddagskaffen skulle indtages på Bindeballe købmandsgård, og det var ik’ så ringe endda, kaffe med flotte lagkager til.
Det gjorde godt på det tidspunkt,
hvor middagen havde haft tid til
at lægge sig.

Købmandsgården er et levende
museum, som på samme tid udstiller fortidens mange ting, som
vi var mange, der kunne nikke
genkendende til, og samtidig en
Den lokale sognepræst Heinrich
fortalte levende og humoristisk
om kirken og dens tilblivelse.

Gennem RØD, BLÅ, GUL og
GRØN zone opleves klodsverdenen på de mest fantasifulde måder,
som skal opleves. Det kan vanskeligt beskrives.

Kirken er bygget på samme tid
som Andst kirke, men i 1700tallet blev den knyttet til det nærliggende Engelsholm slot.
Det fik på et tidspunkt en ejer,
som på et tidspunkt var måske
landets rigeste mand, og han ville

butik, der er i stand til at friste
med mange spændende og lækre
ting.
Turen sluttede ca. 17.45.

Besøg i Bamsehuset i Billund.
Af Maren Thrysøe.

Gymnastikholdet på Solhøj har været på udflugt
til Bamsehuset Billund.
Det var en skøn eftermiddag.
Der var mange forskellige bamser fra mange forskellige lande.
Museet er indrettet i Edith Kirk
Christiansens private hjem, og
der er også adgang til hendes
smukke have.
I det smukke vejr fik vi kaffe i
haven med hjemlavet brødtort.
Helt sikkert et besøg værd.

”Engelsk uge”
for U 15pigerne.
Af Kurt B. Frederiksen.
Tre kampe på en uge var hård kost
for U 15-pigerne fra Andst/
Skodborg.
To dage efter den flotte kamp i Ribe var der lokalopgør mod Team
VAB.
I kampen, der blev spillet i Skodborg, havde hjemmeholdet overtaget fra første fløjt, og det ene angreb efter det andet rullede frem
mod Askovpigernes mål.

Flotte hovedstød, glimrende langskud, gennemspillede mål og 2-0
ved pausen, først Cilja og derefter
Katrine.
De sidste 35 minutter var en tro
kopi af første halvleg, og med et
meget sikkert forsvarsspil med
Storm, Louise, Mia Maja og
Kayal var sejren ikke i fare, og
kort før tid, slog Falk sejren fast.
3-0.
Så var der lige en udekamp i Tønder, hvor de to ubesejrede tophold
tørnede sammen, og det blev lige
præcis lige så spændende som
ventet.
Forsvarsspillet, hvor Rimante afløste Louise, var igen suverænt,
og for anden kamp i træk klarede
Julie i målet et clean shit.

Midt i halvlegen afsluttede Falk
og Line lidt småspil ved at spille
Cilja fri, og hun scorede sikkert.
Kort ind i 2. halvleg hamrede
Celina med et brag af et langskud
bolden i mål, og med en 2-0 føring skiftede Andst/Skodborg
midt i halvlegen system, idet vi
gik over til en 4-4-2 opstilling
med Lærke, Line, Katrine og Celina på midtbanen, og sejren blev
kørt hjem.

Største fare var næsten de sønderjyske pigers hjørnespark.
Kampen gav debut til Signe
Skovsgaard, og det gik også udmærket.

Et enkelt point til U 12-pigerne.
Af Kurt B. Frederiksen.
Efterårets eneste stævne på hjemmebane i Andst for U 12-pigerne kastede et enkelt points af sig, idet den
første kamp mod Hatting/Torsted sluttede 1-1.
Måscorer for AUI var Signe, der omsatte en ripost i målet efter at keeperen havde halvklaret Sallys skud.
De to hold gav hinanden en jævnbyrdig kamp, og sejren kunne være gået begge veje.
Efter en kort pause skulle de rødblusede spille mod Stensballe, der gik helt frisk ind til kampen, men det var
ikke til at se. 3-0 til Hatting/Torsted, som så kunne tage hjem til Horsens. Nu var det i teorien Andst, der
skulle være friske, men det var vi ikke, så det blev et nederlag på 1-5, hvor Isa scorede vores mål.
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Vi får sikkert revanche mod de to
Horsenshold, som
vi skal møde tre
gange mere her i
september og oktober, da Give, der
råder over 20 spillere i U 12årgangen,
har trukket sig ud.
Tak til kamplederen, Per, for en
fortrinlig ledelse af
kampene.

U 9-kampe med
stor intensitet.
Af Kurt B. Frederiksen.

Fodbolddrengene fra 2. klasse var
et smut til Rødding i anden runde
af den indledende efterårsturnering, og det blev to forrygende
kamp med masser af mål og stor
intensitet.
AUI lagde flot ud mod hjemmeholdet med nogle hurtige mål, men Rødding svarede igen
med nogle flotte mål.
Mod slutningen af
kampen fik Andst
igen scoret, så kampen sluttede 5-3.
Efter en kort pause
var Hejnsvig næste
modstander, og det
blev noget af en kamp
af begge hold.

Marius, der havde
stået glimrende i mål,
havde også lyst til at
prøve at spille i
"marken", og så overtog Magnus målmandstrøjen, og det

gjorde han rigtig, rigtig flot med
flere fornemme redninger.
I en hæsblæsende afslutning lykkedes det Hejnsvig at udligne til 5
-5, og dermed er AUI-drengene
fortsat ubesejrede her i efteråret.
Andreas og Felix scorede målene
for Andst, der havde Malte som
en særdeles løbestærk spiller.

U 10-drengene skulle også en tur
til Rødding, og her var det kattens leg med musen i den første
kamp mod Askov/Læborg, hvor
AUI vandt 6-1.

Så var der mere spænding i den
næste kamp mod Bække, og den
sluttede 1-1.
Begge hold forventes at spille
den næste turneringsrunde i
weekenden den 17.-18. september.

Bevingede ord
PAR NR. 7.
I mange år var det betegnelsen for det bedste
danske par i cykelløbet
SEKSDAGESLØB.
Først var det Kay Werner - Evan Klamer, siden Kay Werner - Palle
Lykke.

TRIP!- TRAP!
Trip-Trap! Trip-Trap!
To små damer gik om kap.
To små mænd med store bylter
fulgte efter dem på stylter.
Trap-Trip! Trap-Trip!
To små fugle sagde pip!
To små løver uden tænder
åd de to små styltemænner.

Stem altid for et princip, selv om du stemmer alene, og du
vil nære den søde eftertanke, at din stemme aldrig er
spildt.
John Quincy Adams.
På bunden af alle de anerkendelser, der ydes demokratiet,
står den lille mand, der går ind i den lille stemmebox med
den lille blyant, sætter et lille kryds på det lille stykke papir - intet omfang af retorik eller omfangsrig diskussion
kan på nogen måde formindske pointens overvældende
betydning.
Winston Churchill.

Trip-Trap! Trip-Trap!
To små damer løb om kap.
To små løver som var frække
sprang af sted og åd dem begge.
Trap-Trip! Trap-Trip!
Resten er det rene pip:
To små løver blev til hjorte,
åd hinanden og blev borte!
Halfdan Rasmussen.

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag, kl. 10.30
SPILLEMÆNDENE
leverer musikken og Kim
pynter kirken til fest.
5/9 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
5/9 - 2022 kl. 16.00
Opstart badminton for
unge spillere
7/9 - 2022 kl. 14.00
Krolf på Solhøj
10/9 - 2022 kl. 10.00
EANP Lan 10.-11./9.
11/9 - 2022 kl. 10.30
Høst - Gudstjeneste
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