En fantastisk flot
pyntning af kirken
dannede ramme om
årets høstgudstjeneste.
Af Birthe Boye Petersen.

Kirken var pyntet med de
smukkeste og meget forskellige dekorationer – bestående af et mangfoldigt
udpluk af alt det, naturen
har båret af frugt og begavet os med.
Helle belyste gennem historier,
hvor vigtigt det er, at vi giver afkald på at dømme og fordømme
hinanden og ikke tager magten
for magtens skyld, men at vi stil-

ler os side om side med andre og vender tingene til
noget godt.
Så vil vi alle erfare, hvad
det vil sige at lade nåde gå
for ret – ligesom når Gud
bevidst lukker øjnene for
ikke at se vores fejl.
Heller ikke i år manglede
spillemændene med musik
- både til at nyde og som
akkompagnement til velkendte og nyere høstsalmer
og -sange.
Se en række billeder fra
kirken på side 2.

SEN-SOMMERMARKED
Lørdag den 24. september fra 11-15

Vi ses - på området ved forsamlingshuset og P-pladsen overfor
Solhøj står med
kaffe- og kagebod
Hils på Borgerforeningen
og få en snak om stort og småt
Kom forbi skærsliberen
- og få slebet knivene
Besøg Nygårds pluk
selv

Nicolai sælger
lokal honning

Køb honning
og nypresset æblesaft!

Besøg Susannes bod
med kreative kort
Kom og vær med til at skabe
en hyggelig stemning…
Ta’ din nabo med :-)

Sko, brugskunst
og småkager

Vi får fint besøg
af

Mød repræsentanter
fra det nye Lokalråd
Det bliver
mæÆægtig
SkæÆæægt

John Gerdsen: 28198205 eller
Rikke Ulbrandt Henriksen 40826088

En ny avis til dig.
Læs om….
•
Høstgudstjeneste
med flotte billeder
•
Flere fodboldkampe
•
Solhøj på 2 ture
•
Great Barrier Reef

To nederlag til
U 12-pigerne
Af Kurt B. Frederiksen.

Søndag gik turen igen til
Horsensegnen, denne gang
til Stensballe, som var arrangør af det tredie 5mands stævne i efterårssæsonen.
Første kamp var mod hjemmeholdet, og Andstpigerne lagde hårdt
ud og tilspillede sig flere store
chancer, men en dygtig keeper
snuppede de fleste bolde, og så
slog de "blå" kontra og scorede et
par gange.
Det samme gentog sig mod
puljens stærkeste hold fra
Hatting/Torsted, hvor Andst
igen startede bedst, havde
skud på stolpen og andre gode forsøg, men ingen mål i
første halvleg.
Et par skader hos både Asta
og Mille gjorde ikke situationen bedre, så det blev også
til nederlag i kamp nr. 2.
Laura og Sally fordelte
Andstmålene mellem sig.
Man kunne godt se, at vores
to modstandere i ombrydningspausen er gået sammen
om at lave et 8-mands hold
med større udfordringer end i
5-mandsfodbold, for de var
klart bedre i tanke og handling end Andstpigerne.

Første kamp på
kunstgræs
Af Kurt B. Frederiksen.

U 13 drengene i
AUI har taget hul på
anden halvdel af
efterårssæsonen
med en udekamp
mod Jelling/Billund,
som vi vandt 4-1

over, da vi mødtes i Andst i første runde.
Det var første gang, at AUIholdet prøvede at spille på kunstgræs, og det skulle de "grønne"
lige vænne sig til.
Det udnyttede hjemmeholdet til
at score to gange, uden at Andst
kunne svare igen. I de sidste 35
minutter blev der ikke scoret, og
det er så første gang, at U 13holdet har spillet en 11mandskamp uden at score.
Fortsætter side 4.

Her går det bedre for 8-mandsholdet, som efter en glimrende
kamp på hjemmebane mod Vejen
vandt med 2-0 på mål af Mikkel Ø
og Elias i overværelse af et stort
antal tilskuere.

havde ikke været ufortjent med en Og så er der stor ros til Rimante,
udligning på Dalbys dygtige mål- der spillede en fremragende kamp i
vogter.
højre forsvarsside.

De to hold skal for øvrigt mødes
igen i Vejen, når den nye pulje går
i gang efter ombrydningen, hvor vi
også får fornøjelsen af at møde Gesten hjemme og Holsted ude.
Første halvdel af efterårsturneringen bød på to sejre, to nederlag og
en enkelt uafgjort kamp, absolut
godkendt af et nystartet hold.

Lærerig træningskamp mod
Dalby
Af Kurt B. Frederiksen.
Fodboldpigerne på U 15-holdet fra
Andst/Skodborg begynder turneringen som liga 2-hold i aften med
en udekamp i Bryrup mellem Horsens og Silkeborg.
For at stå godt rustet har vi lige
spillet en træningskamp på udebane mod Dalby, som i flere sæsoner
har spillet i liga 2. Vi tabte godt
nok 1-0 og fik lært, at vi lige skal
være en tak hurtigere med boldomgangen, men rent taktisk kunne vi
sagtens være med.
Hjemmeholdet startede bedst, men
forsvaret med Storm i spidsen klarede ærterne på udmærket vis.
Det kneb en smule med at fastholde bolden på midtbanen og i angrebet, så vi sendte Louise frem i forreste linie på en helt uvant plads.
Det var lige ved at give pote, da
hun lavede bandespil med Katrine,
som slap fri, men forsøget blev
reddet på målstregen.
Godt anført af Lærke, Mia Maja og
Celina overtog AUI/SIF mere og
mere af spillet i 2. halvleg, og det

1.9. på besøg i
Prikken i Vorbasse.
Af Else Dalsgaard Petersen.
Kl. 13.30 kørte 4 biler fyldt med
købelystne kvinder fra Solhøj til
Prikken.

Der blev kigget og prøvet, og
kasseapparatet klingede.
Efter handel bød Prikken på
kaffe med hjemmebagte boller
og kage, og snakken gik lystigt
i de private stuer.

Dejlig eftermiddag

8. sept. var Solhøj på udflugt
til Vejen Kunstmuseum.
Af Else Dalsgaard Petersen.
Der var afgang fra Solhøj kl.
9.30.
Ved ankomst til museet fik vi
en interessant rundvisning og
fortælling om museets historie
fra start og til nu.
Museet åbnede 1924, og det
var desuden bolig og værksted
for hovedpersonen og foregangsmanden Niels Hansen
Jacobsen, der stammer fra Vejen.
I 2019 indledte museet en større renovering og udvidelse
med hjælp fra A. P. MøllerFonden og Vejen kommune.
Der var genåbningsfest i juli
2022.
Det var et meget spændende
besøg, flotte skulpturer og keramiske værker.
Museet er nu blevet dobbelt så
stort og meget flot udført.
Derefter var Solhøj vært med
sild og diverse tilbehør, og vi
sluttede af med pålægskagemand. Det var lækkert.
Vi sang et par sange, inden vi
brød op, og gæsterne kunne nå
hjem til en forsinket middagslur.

Great Barrier Reef.
Fra Verdens bedste Nyheder.

Det blotte navn får tankerne til at glitre i overjordiske, psykedeliske neonfarver.
Med en længde på 2300 kilometer
lever og ånder denne gigantiske
koloni af levende organismer under havet i det nordøstlige Australien – og dækker et område på
størrelse med staten Californien.
Mange historier er blevet skrevet
om Great Barrier Reefs kritiske
tilstand i de senere år, ofte suppleret af billeder, der viser spøgelsesagtige, blegede koraller, som engang var farverige og funklende.
Og ganske rigtigt har området været udsat for fire såkaldte masseblegninger de seneste syv år.
Før 2016 blev der kun blevet registreret to af disse.
Blegede koraller er ikke livløse,
men de er yderst sårbare.

En øget hyppighed i antallet af
blegninger menes at være en konsekvens af klimaforandringer, der
medfører varmere temperaturer,
hvilket driver algerne væk, hvorved korallerne mister farven.
Nu viser den seneste rapport fra
det australske institut for havvidenskab (AIMS), at korallerne er
mere livlige, end de har været i
årtier: Revet viser de klareste tegn
på bedring i 36 år.
Ifølge Mike Emslie, seniorforsker
ved AIMS, så ser vi nu, at Great
Barrier Reef stadig er et ”modstandsdygtigt økosystem”:
“Hvis vi giver korallerne en pause
fra påvirkningen af stigende havtemperaturer, så kan de faktisk
komme sig.
Det er en fantastisk nyhed, som vi
bør sprede. Det hele er ikke undergang og elendighed! Hvis vi
får drivhusgasserne under kontrol, så har vi stadig en chance for
at sikre korallernes fremtid.”
Vi har i medierne hørt meget om,

hvor skidt det går med Great
Barrier Reef, men nu breder korallerne sig – hvad er der på færde?
“Det er et godt spørgsmål. Der
har været fire blegninger henover
de seneste syv år – men ikke alle
blegninger er skabt lige.
I 2020 og 2022 blev der skabt
nok varmestress til, at blegninger
fandt sted, men de var ikke så
voldsomme, at det resulterede i
udbredt koraldød,” siger Mike
Emslie.
Derudover har de seneste år været relativt fri for voldsomme forstyrrelser såsom tropiske storme
og antallet af søstjerner (der spiser koraller, red.) har været faldende. Det har givet koralrevet
en lille pause med ro til at vokse
igen – efter de voldsomme masseblegninger i 2016 og 2017, uddyber seniorforskeren.
Mike Emslie siger:
Jeg er forsigtigt håbefuld, men
det er fortsat bekymrende, at
frekvensen af forstyrrende begivenheder er stigende.

Bevingede ord
Pernittengryn.

Småtskåret menneske, pedant.
Egentlig betegner det en person, der tæller, om der nu er 19 gryn.
Oprindelig taltes blot om en Nittengryn.
Undervejs har der været et ”Jens” foran, men senere dukkede Per op og voksede sådan sammen med Nittengryn, at
de to ord ikke blot ofte udtaltes og blev
skrevet i ét, men at der endog dannedes
et adjektiv: pernitten.

Sofus fra sørøverskibet.
Sofus fra sørøverskibet ”Piraten”
læste en dag i Social-demokraten,
at der var udsat en dusør på en krone
hvis man ku fange ham selv og hans kone.
Sørøver Sofus, som ikke var bange,
skyndte sig hjem og tog konen til fange,
men da de kom med sig selv i en kasse
sagde betjenten det ikke ku passe.
Sørøver Sofus blev gal, det er klart,
skyndte sig hjem med sig selv i en fart.
Og da han kom med sig selv i en sæk,
fik han en krone og skyndte sig væk!
Halfdan Rasmussen.

Et parti kan ikke alene bestå af fløje, det må
også have en krop.
Amintore Fanfani.
Hvor de store spørgsmål ender, begynder de
små partier.
Walter Bagehot.

SOLHØJ - rettelser:
Torsdag d. 29. sep. kl. 14.00 Banko
Torsdag d. 13. okt. kl. 12.00 Fællesspisning

v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen

19/9 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
19/9 - 2022 kl. 16.00
Badminton for unge spillere
21/9 - 2022 kl. 14.00
Krolf på Solhøj
25/9 - 2022 kl. 17.00
Pizza-gudstjeneste 15. s. e. Trinitatis
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