Træk en gammel
sweater på…

…eller tag en lun jakke med i kirke.
Af Helle Torp.
I kirken følger vi retningslinjerne
med at skrue ned for varmen og
spare på energien og tager således
medansvar for at nedbringe energiforbruget i samfundet.
Der vil derfor heller ikke være lys
på kirken i aften- og nattetimerne
den kommende tid.
En massiv bygning med 875 år på
soklen kan ikke uden videre fyres
op og holde en bestemt temperatur, men vi vil prøve at ramme et
tåleligt sætpunkt, når der er gudstjenester eller kirkelige handlinger.
Det vil måske føles lidt køligt for
nogle, når man sidder stille, og
der vil ikke blive set skævt til, at
man eventuelt vælger at tage et
tæppe med.
Kirken vil være åben for alle de
sædvanlige tjenester, og man er
som altid velkommen
til at gå
ind i kirken,
tænde et
lys eller
blot
dvæle et
øjeblik.
Der er tanker nok, som melder sig
i tiden. Tanker som måske har
brug for, at der er et sted med højt
til loftet og rum for besindelse.

17 Verdensmål
Af Viggo Kaspersen.

FN har samlet konkret viden om, hvad der tjener klodens mennesker bedst.
Den viden er beskrevet i de
17 verdensmål.
Det er mål, der handler om spredning af velfærd, sundhed til alle og
fred mellem lande og mennesker
for blot at nævne et par væsentlige
mål.
Men verdensmålene er ikke noget
nyt. Dem genfinder man i klodens
folkeeventyr.
Og folkeeventyrene er gode kulturformidlere og bringer viden om,
hvordan mennesker gør og lever i
andre dele af verden, forskellig
mad, forskellig klædedragt, måden
at arbejde på, de redskaber man
bruger osv.
I folkeeventyrene
har man vidst og
fortalt om alle de
ting, der er vigtige
for menneskers
gode liv.
De to første eventyr har været bragt
i uge 39 og uge 40,
og vi fortsætter
med de øvrige 15
eventyr i ugerne,
der kommer.
Læs og bliv inspireret til det gode
liv.

Denne avis fortæller om …
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Varmen i kirken
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De 17 verdensmål

•

Onsdag aften i
kirken

•

Hoteller i Andst

•

AUI-resultater

•

Drengehold og
trænere

•

Den magiske sø

•

Ingen avis uge 42

Iben Maria Zeuthen
På onsdag kl. 19.00

”Gud og hvermand”i Andst kirke
Iben Maria er journalist og radiovært og har
på 24syv arbejdet med at åbne samtalen om
Gud.
I dette foredrag fortæller hun om, hvordan
det arbejde har sat tanker i gang. Både tanker omkring livet og døden og opgaven omkring at formidle noget af det for mange mest
intime, men også tanker om hendes egen opfattelse af
det store
spørgsmål:

Findes
der
en
Gud

Hoteller i Andst
Set på facebook.

Bæverne har på deres sidste
møde lavet insekthotel/
bihotel og pindsvinebo.
De var meget interesserede
og er allerede spændte på,
om der er flyttet nogen ind
inden næste tirsdag

Af Kurt B. Frederiksen.

krummer i de "grønne". Nyt mål
og slutresultat 9-8 til Brørup.

U 9-drengene i AUI er langsomme startere, og når
modstanderen fra Brørup
har en fremragende angriber, skal det gå galt.

Felix med tre, Malte og Tristan
hver to og Magnus med en enkelt
pind stod for målene, mens Silas,
Emil og Johan gjorde det hårde
arbejde på midtbanen.

I det første kvarter scorede Brørupangriberen seks af otte mål hos
Asta, der havde vist stor klubånd
ved at overtage målmandstrøjen,
da Marius havde meldt afbud.
Inden halvlegspausen havde hjemmeholdet reduceret til 1-8.
Efter et par gode råd i pausen var
det et helt ukendeligt AUI-hold,
der kom på banen i de sidste 25
minutter, og langsomt men sikkert
halede Andstdrengene ind på Brørup.

Fire minutter før tid reducerede
Andst til 7-8 til de mange tilskueres store jubel.
Så kom "stjernespilleren" fra Brørups gode første halvleg igen på
banen, scorede til 9-7, men der er

U 10 drengene.
Men der er stor forskel på at spille i B-eller C-rækken, og det
mærkede U 10-drengene også i
udekampen mod Askov/Læborg,
som scorede efter syv sekunder.
Det tog modet fra Andstholdet, så
der var ikke så meget, der lykkedes i resten af de 60 minutter.
12-4 til hjemmeholdet, så vi ser
frem til foråret, hvor vi igen kan
komme til at spille i C-rækken.
Udendørstræningen slutter i denne uge, og så starter vi op med
indefodbold i hallen fra fredag, d.
28/10.

5-6 feberredninger skaffede
et enkelt point.
Af Kurt B. Frederiksen.

U 14-drengene på AUIs liga 5-hold har været en tur
i Rødding for at forsøge at
få revanche for et to-måls
nederlag i kampen på
hjemmebane.
De to hold gav hinanden en rigtig
god kamp, samtidig med at der
blev fightet til den store guldmedalje.
Rødding hører til i toppen af puljen, og de satte et kraftigt pres
ind i 2. halvleg for at fremtvinge
en afgørelse, men Daniel i målet hev lige 5-6 pragtredninger
ud af ærmet.
Og de øvrige spilere gav sig fuldt
ud i nærkampene, så kampen
sluttede 0-0.
(Fortsætter side 4).

opgave på hjemmebane mod holdet
fra Givskud/Give/
Jelling, som vandt
deres ombrydningspulje i liga 2
med maximumpoints i starten af efteråret.
Og gæsterne startede
også bedst med et flydende positionsspil,
selv om AUI/SIF startede i en defensiv opstilling.

U 12-holdet i 8-mands fodbold fik afviklet deres udekamp mod Vejen i et rigtigt
møgvejr med kraftig blæst
og store regnbyger.
AUI havde nok de største chancer,
men hjemmeholdet havde heldet,
som f.eks. da en Andstspiller gled
på den glatte bane i en ret ufarlig
situation.
Det udnyttede Vejen, fik en friløber med efterfølgende scoring, og
de var heller ikke uheldige med at
score sejrsmålet til 2-1 bare 30 sekunder før tid.
Mikkel Ø scorede Andstmålet.

Utroligt og flot
come back af
U 15-pigerne.
Af Kurt B. Frederiksen.

Fodboldpigerne på U 15holdet i Andst/Skodborg
stod overfor en meget svær

En bold, der blev rettet
af, snød totalt Julie i
målet, og så var der kun
en vej, og det var fremad.
Et fornemt langskud fra
Celina strøg lige forbi
trekantsammenføjningen, men
kort efter scorede de "lyserøde"
gæster til 2-0.
Et hug på stolpen af Katrine og et
par heldige målmandsredninger
efter forsøg fra Falk og Cilja var
lige ved at give pote,
og så blev det 3-0
inden pausen.
Med LK, Line, Lærke og Celina kom
der rigtig gang i
midtbanespillet i de
sidste 35 minutter,
og efter et par flotte
kombinationer mellem de to sidstnævnte blev Katrine spillet fri, og hun scorede det første af hendes to mål.
Kort efter sendte
Storm et frispark
mod mål, og Falk fik
scoret på riposten.
Så mangler vi kun ét
mål, sagde Kayal,
som sammen med
Louise, Mia Maja og
Storm var helt på

toppen i den bagerste forsvarskæde, hvor Julie også hev et par
store redninger ud af ærmet.
Efter udligningen til 3-3 fik tempoet en tand opad, og efter en
fremragende stikning fra Lærke
tog Cilja lige et enkelt træk og
hamrede bolden op i det øverste
målhjørne.
4-3 til Andst/Skodborg i en meget flot liga 2-kamp.
Så var vi klar til næste opgør på
hjemmebane mod Stavtrup fra
den sydlige del af Århus, men de
havde kun 8 spillere til rådighed,
da torsdagens håndboldtræning i
klubben havde giver fire skader.
Det var ikke muligt at finde en
ny spilledato med det sammenpressede program, og en aftenkamp mod et Århushold ville
skulle spilles om eftermiddagen.
Så der røg tre triste points på
kontoen, så vi nu ligger nummer
ét i 8-holdspuljen.
Flot af en oprykkerhold fra liga
3.

Verdensmål 3: SUNDHED OG TRIVSEL.

DEN MAGISKE SØ
For længe siden levede en magtfuld Inka-hersker, der regerede
over et stort rige.
Inkaen og hans dronning havde
kun én søn, men denne søn var syg
og kunne ikke helbredes af de kongelige læger.
Efterhånden som inkaen blev ældre, blev hans søn mere og mere
syg. Og ikke nok med det. Prinsens
sygdom bredte sig til både børn og
voksne i hele riget.
Dette gjorde naturligvis inkaen bedrøvet, så en dag knælede han ned
for at bede foran gudinden Pachamamas alter.
Han bad med høj stemme
om en kur, der ville gøre
hans søn og hans folk raske og stærke, og at hans
søn kunne regere landet,
når han ikke længere selv
kunne herske.

Imidlertid lå der et stykke fra inkaens palads en lille dal. Dér boede to fattige brødre sammen med
deres yngre søster og gamle forældre.
Da de to brødre hørte om inkaens
opgave, ville de gerne have belønningen, så deres forældre ikke
behøvede at leve resten af deres
dage i fattigdom.
Brødrene overtalte derfor deres
forældre til at lade dem drage af
sted for at finde søen.
Deres søster ville gå med dem,
men det tillod hverken brødrene
eller forældrene hende. Hun skulle blive hjemme.
I flere måneder rejste brødrene
rundt og søgte efter den magiske

Da deres søster hørte, hvad der
var sket med hendes brødre, bad
hun sine forældre om at lade hende prøve at finde den magiske sø.
Hun håbede, at hvis
hun fandt den, ville
inkaen løslade hendes
brødre.

Hun begyndte straks at
pakke noget mad og
tog sin yndlingslama
med som selskab.
Den første aften på rejsen lagde hun sig til at
sove tæt sammen med
sin lama. Men meget
søvn blev det ikke til,
for rundt omkring sig
hørte hun brøl fra sultne pumaer.
Bange for sin lamas
sikkerhed, bragte hun
den hjem den næste
morgen, før hun fortsatte sin rejse alene.

”Du skal hente vand
fra den magiske sø,
der berører himlen
ved Verdens Ende,
og til at bære vandet
skal du bruge denne
gyldne flaske.”
Stemmen tav, og til inkaens store overraskelse lå
der pludselig en gylden
flaske i offerbålets aske
foran Pachamamas alter.

Da hun stoppede på
rejsens anden dag for
at sove, klatrede den
unge pige op i et træ
for at komme væk fra
de sultne pumaer og
nattens andre rovdyr.

Inkaen var imidlertid alt
for gammel til at tage på
så lang en rejse som til
Verdens Ende, og hans
søn var for ung og svag.

Mange stærke unge mænd prøvede, men det lykkedes ikke for én
eneste.

Inkaen blev til sidst så vred på de
to brødre, at de blev lænket fast i
paladsets fangehul. Der fik de
vand at drikke fra deres egen flaske som en påmindelse om deres
bedrag.

Denne gang lod hendes
forældre hende gå.

Til inkaens overraskelse
besvarede en stemme
hans bøn:

Så erklærede han, at han ville belønne den, der bragte vand fra den
magiske sø ved Verdens Ende.

om at inkaen ville tro, at det var
vand fra den magiske sø ved
Verdens Ende, og belønne dem
for deres indsats.
Da de nåede tilbage til inkaens
palads, satte de to brødre deres
flaske for prinsens mund, men
uanset hvor meget vand prinsen
drak, fik han det ikke bedre.

sø, men de kunne ikke finde den.
Til sidst måtte de vende hjem for
at hjælpe deres forældre med høsten, så derfor udtænkte de en
plan. De besluttede at bringe prinsen vand fra en tilfældig sø, i håb

Dér, liggende i træets grene, tog
hun noget af sin mad frem for at
spise. Mens hun spiste, landede
flere små fugle ved siden af hende, og hun delte sit måltid med
dem.
(Fortsætter i næste avis).

PINGPONGDIPLOMATI
Diplomati mellem Kina og USA, som var
forårsaget af, at det amerikanske bordtennishold besøgte Kina for at spille, og
det dannede optakten til, hvad der siden
1971 er blevet betegnet som amerikanskkinesisk pingpongdiplomati.

Ved verdens ende står et slot.
På slottet bor prins Tommeltot.
Hans svigermor er høj og flot
og bred som et kateder.
Hun sidder på en fin altan
af butterdej og marcipan
og drikker portvin hele dagen
med Josef og Sankt Peter.
Når solen synker ned i vest,
så går hun hen til byens præst
og sidder der og laver fest
og bander så det sprutter
mens stakkels lille Tommeltot
må sutte på sin slikkepot
og sidde på det dumme slot
hvor verdens ende slutter.

Der kommer ingen
avis i næste uge

Halfdan Rasmussen.

VED VERDENS ENDE

10/10 - 2022 kl. 09.30
Gymnastik på Solhøj
12/10 - 2022 kl. 14.00
Krolf på Solhøj

14/10 - 2022 kl. 18.00
Natminton - badminton i
mørke
16/10 - 2022 kl. 09.00
Gudstjeneste - 18. s. e.
Trinitatis
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