Præstens spalte

Denne avis bringer ..

Af Helle Torp.

•
•

Det klæder et menneske
at være i live.
Sådan skrev en kvinde, hvis liv
tog en kolbøtte med akut alvorlig
sygdom, og som først havde
svært ved at finde sig til rette med
sin nye situation, men som så
kom til den erkendelse, at det
trods alt er selve livet, som er vigtigst.
Ved denne tid på året plejer de
første lyskæder at blive pakket ud
og hængt op, så vi kan glæde os
over tusindvis af lysglimt i mørket.
Fortsætter s.2.
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God læsning.
Fortsætter s. 2.
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En fortælling om Grundtvigs liv
og virke, også med Grundtvigs
egne ord.
Og vi synger flere af hans fine
salmer, understøttet af Karin,
vores organist
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I år bliver det anderledes.

Vi er blevet opmærksomme på, at
energi-ressourcerne ikke er en
selvfølge og skal forvaltes med
omtanke.
Måske har man råd til at tænde for
de energiøkonomiske LED-lys,
men signalværdien af at forbruge
ses ikke længere som et privat anliggende alene.
Der kan findes grunde nok til at
tænde lys i mørket og holde håbet
højt her i november. Fremtiden er
så uvis, at selv eksperterne udtaler
sig tøvende om den tid, vi går ind
i.
I år kræver den mørke tid opfindsomhed af os. Vi må finde på
nye måder at tænde lys i hinandens
øjne. Måske skal vi starte med det
helt grundlæggende: Sige højt til
hinanden: Det klæder dig at være i
live.
Krisetider kan få det værste frem i
folk, men heldigvis også det bedste. Knaphed og fornemmelsen af
at være i samme båd kan give os
modet og kræfterne til at se fremad
og dele ud af den grundlæggende
glæde over det under, at vi er til,
og at der intet er, vi hellere vil.

Tålmodighed,
tålmodighed!

Borgerforeningen på arbejde.

Flagstangen i anlægget skulle renoveres, men da vi tog den ned, var
der ingen tvivl om, at den stod til
udskiftning.
Keld Thyregod Jensen var hurtig til
at spotte flagstangens dårlige forfatning, og han tilbød straks Borgerforeningen at sponsere en ny
flagstang til anlægget.
Det tilbud tog vi i Borgerforeningen selvfølgelig imod med stor
glæde og taknemmelighed.
Vi har valgt en ny placering, hvor
vi synes den kommer bedre til sin
ret. Har I været forbi anlægget og
set den nye flotte flagstang?
Tusind TAK til Keld Thyregod
Jensen for den meget flotte donation til Borgerforeningen og anlægget!

at sikre sig pladsen i forårets
liga 2, og det skulle ske i hjemmekampen mod Hatting/
Torsted/Stensballe.
Og det startede da også fint for
hjemmeholdet med masser af
gode angreb, og det var mere
held end forstand for Horsenskeeperen, at vi først fik scoret i midten af halvlegen, hvor
Falk spillede Cilja fri til 1-0.
Forsvaret med Mia Maja som
defensiv styrmand på midtbanen
havde godt styr på gæsternes angribere, så det var virkelig en
spand koldt vand i hovedet, da en
misforståelse mellem et par spillere ikke alene udløste en udligning, men også et føringsmål til
2-1.
I pausen var vi enige om at give
den en ekstra skalle , og der var
igen masser af chancer, bl.a.
skud på stolpen, og gode forsøg
fra Cilja, Line og Malou uden
resultat.

Af Kurt B. Frederiksen.
U 15-pigerne fra Andst/
Skodborg var virkelig opsatte på

Og som lyn fra en klar himmel,
to kontraangreb og bagud 1-4,
inden en hjørnesparksvariation
med Lærke og Katrine endte med
en scoring af Falk til slutresultatet 4-2.
AUI/SIF pigerne er nu færdige med efterårsturneringen, men de sidste kampe i
puljen spilles først den 21.
november, så vi må vente
med tålmodighed på, om vi
er købt eller solgt.
Holdet fortsætter nu vintertræningen mandag eftermiddag på kunstgræsbanen
på Vejen Idrætscenter og
spiller to kampe i november i vinterturneringen.

Smilene er store inden kampen

Af Susanne Petersen.

Sejt gået af vores U 15 holdspillere i dag.
Masser af gode kampe.
1 vundet 4-2 og 1 tabt 1-5.

Juniorspejderne har haft en
god aften og formiddag på Halloweenlejren.
Nu hænger vi bare ud og venter
på, at bævere og ulve kommer
vandrende herud

Syng og Spil,
Vamdrup på
Solhøj.
Af Else Dalsgaard Petersen.

Torsdag d. 27 oktober
havde vi besøg af Syng
og Spil Vamdrup.
Det er en flok glade pensionister,
der ved hjælp af trækharmonika,
trommer, el-guitar og et blandet
kor med brummer og tenor kunne
få taget til at lette med deres sang
og gode humør.
Der mødte 16 glade musikanter op,
og stemningen var der med det
samme.
Der var fællessang, og de spillede
også egne melodier og sange.
Vi sang med på bl.a. Lille Sommerfugl, Ved Landsbyens Gadekær, De Nære Ting og Jeg Vil
Bygge En Verden.
Det var rigtig godt og alle fik rørt
stemmebåndene.
I pausen var der kaffe og kage.
Kagen var bagt af Inger og Helen,
og den smagte dejligt.
Efter pausen var der igen underholdning og vi fik et ekstranummer, takket være Rita.

Det var helt igennem en festlig og
fornøjelig eftermiddag.

Tak til
de fremmødte,
der var
med til
at gøre
det til
en skøn
eftermiddag
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LIGESTILLING MELLEM KØNNENE.

HVORDAN EN
MAND TRÅDTE I
SIN KONES SKO.
En historie fra Estland.
Engang var der en mand, der altid
irriteret fortalte sin kone, hvor let
hendes arbejdsdag var.
”Jeg er i marken hele dagen og arbejder som en stud,” sagde han til
hende en dag, ”mens du vimser
rundt i huset og dovner tiden væk.
Du lever godt, må jeg sige!”
Hans kone svarede: ”Så hvorfor
skifter du og jeg så ikke plads? Jeg
går ud i marken og arbejder hele
dagen, og du bliver hjemme og
passer huset. Så får vi se, hvis liv
er lettest. ”
Manden blev meget glad og tænkte, at nu var det hans tur til at dovne. ”Godt!” sagde han. ”Jeg bliver
hjemme og laver husarbejdet i
morgen, så kan du gå ud og slå
hø.”
Den næste dag var en lørdag, og
konen forberedte sig på at gå ud
for at slå hø, mens hendes mand
blev hjemme.
Hun var ikke sikker på, at han vidste, hvad han skulle gøre, så før
hun gik, forklarede hun sine daglige pligter for ham, og hvad han
skulle lave af husarbejde.
”Når skyggerne bliver to skridt
lange, kommer jeg hjem til middag,” sagde hun. ”I dag er det lørdag, så lav grød til middag og giv
lidt smør til. Og glem ikke at bringe koen ud på græs.”
Manden smilede kun. ”Bare rolig,
jeg klarer mig. Jeg ved, hvad jeg
skal gøre.”
Konen gik, og manden begyndte at
tænke på, hvad han skulle starte

med. Han besluttede at koge grød,
og derfor vaskede han en gryde,
fyldte den med vand og lagde
korn i den. Alt ville have været
godt, hvis ikke ilden på ildstedet
hele tiden gik ud for ham. Han
var derfor nødt til at tænde op
igen og igen.
Til sidst lykkedes det ham at få
tændt ild under gryden, og han
viftede til flammerne, så grøden
kunne koge hurtigere. Vandet i
gryden kom hurtigt i kog, og
manden begyndte at røre i grøden
for at forhindre, at den brændte
på.
Han glemte alt om koen, der skulle på græs, da han hørte den rumstere i stalden. ”Hvis jeg tager
koen ud på græs, kan grøden
brænde på, inden jeg kommer tilbage,” tænkte manden. ”Jeg må
hellere putte noget mere vand i
gryden.” Han hentede vand i
brønden, og tilbage i køkkenet
begyndte han at hælde det i gryden, men inden han havde set sig
om, havde han hældt så meget i
gryden, at vandet løb over og
slukkede ilden.
Der var intet andet at gøre end at
tænde op igen, og mens han gjorde det, begyndte koen at brøle
højere end nogensinde. ”Vent, jeg
skal nok lade dig komme ud om
et øjeblik,” råbte manden. ”Jeg
skal lige have tændt ilden.” Men
træet var vådt og ville ikke brænde, og det tog lang tid, inden det
omsider brændte.
Koen brølede højlydt igen, og
manden blev tvunget til at gå ud
til den. Han skyndte sig ud i stalden og sagde til sig selv: ”Mens
jeg bringer koen ud på græs, vil
enten grøden brænde på, eller ilden vil slukkes. Jeg tror, jeg binder koen ved udhuset og lader
hende æde græsset, der vokser tæt
på det, og som er frodigt og saftigt. ” Så han kastede et reb rundt
om koens hals, førte hende til udhuset, bandt hende der ved benet

og gik igen tilbage til køkkenet
for at lave grød.
Da han var på vej til køkkenet,
huskede han, at han endnu ikke
havde kærnet smør. Så han gik
ind i laden for at hente fløden.
Inde i køkkenet hældte han fløden i smørkærnen og begyndte at
kærne smørret, men da han følte
sig tørstig, lod han smørkærnen
være for at gå ud i laden igen.
Her stod en tønde øl. Men i farten glemte han at lukke døren ind
til køkkenet.
Samtidig løb en af hans grise og
hendes syv smågrise rundt ude i
gården. Da soen så døren ind til
køkkenet stå åben, besluttede den
at se, hvad der var bag den. Den
luntede ind i køkkenet, og de syv
smågrise løb efter den. Manden
opdagede dem, da han lige havde
åbnet øltøndens hane og lagt
munden til den for at drikke.
Med ét huskede han, at kærnen
med fløden stod midt på køkkengulvet. Tænk, hvis soen væltede
den og drak fløden.
Hurtigt skyndte han sig tilbage til
køkkenet og glemte, at øltøndens
hane var åben. Han løb ind i køkkenet, og dér så han, hvad han
havde frygtet. Soen havde væltet
smørkærnen og var ved at drikke
fløden. Manden greb et stykke
brænde og kastede det efter soen.
Han ramte den på trynen, så soen
faldt om på ryggen og døde.
Manden blev rasende, smed smågrisene ud af køkkenet og trak
den døde so ud i gården.
Pludselig kom det over ham, at
han havde ladet ølhanen stå åben.
Han skyndte sig ind i laden for at
finde tønden tom og gulvet oversvømmet af øl. Hvad skulle han
gøre?
Han kiggede rundtom i laden for
at se, om der var mere fløde tilbage til at lave smør af.
Fortsætter side 6.

Det var der, og manden begyndte
at kærne, da han pludselig tænkte,
at den tomme tønde kunne revne,
når den tørrede.
Han løb ud til brønden for at få
vand, men af frygt for at et af de
andre dyr skulle komme ind i køkkenet, tog han kærnen med sig.
Han satte den på kanten af brønden, og da han hejsede spanden
ned i brønden, kom han til at skubbe til kærnen, så den røg ned i
brønden med et plask.

Det var værre, tænkte han. Nu
skulle han fiske kærnen op
af brønden, men nu, hvor
der ikke var mere fløde,
måtte de undvære smør.
Da han fyldte tønden med
vand, huskede manden på
grøden. En lugt af noget
brændt kom pludselig fra
køkkenet. ”Lugten betyder
ikke noget. Det vigtige er,
at grøden smager godt,”
sagde manden.
Han smagte på grøden og
besluttede, at den var god
nok, og hvis der blev tilsat
smør, ville den være ganske god.
Så han gik tilbage til laden
igen for at se, om der ikke
var noget smør dér af det,
konen havde lavet dagen
før, men fandt intet.
Til sidst, da han så en stor
tønde, tænkte han, at måske havde konen stillet en
bøtte smør i den. Han bøjede sig over kanten af
tønden og faldt med hovedet først ned i den.
Naturligvis var der mel i
bunden af tønden, og det
fik manden til at nyse igen
og igen. Han prøvede at
klatre ud af tønden, men
lige meget hvor meget han
prøvede, så lykkedes det
ikke.

Endelig kom konen hjem til middag. Hun begyndte at lede efter
sin mand, uden at hun så ham noget sted. Til gengæld så hun den
døde so på gårdspladsen, køkkengulvet, der var klistret over af fløde, koen liggende ved udhuset
med brækkede ben, og at grøden i
gryden var blevet forkullet. Men
manden kunne hun stadig ikke
finde.
Så gik hun ud i laden og så manden i den store tønde. Hun hjalp

ham op af tønden og børstede
melet af ham, mens hun besluttede ikke at blive vred og skælde
ham ud, selvom han havde lavet
sådan et rod.
Hun ryddede alt rodet op, kogte
mere grød, så de fik noget at spise, og dermed sluttede dagen.
Men fra dén dag af plagede manden ikke mere sin kone med at
sige, at hun havde en lettere arbejdsdag end ham.

Bevingede ord
PLIMSOLLER.

En usødygtig båd.
Englænderen Samuel Plimsoll førte i
Parlamentet en ivrig kamp for at forhindre redere i at sende usødygtige skibe i søen, hvad rederne ofte havde gjort
for at få fuld forsikringssum for et overforsikret, usødygtigt skib, når dette forliste.
I 1875 kronedes Plimsolls bestræbelser
med sejr i form af en lov, der forhindrede trafikken ved en offentlig kontrol
med skibenes tilstand.
Han fik derfor et monument på Embankment i London.
Det er ironisk, at ordet plimsoller i eftertiden er blevet betegnelse for netop
usødygtige skibe.

En mand fra Ribe
fandt en pibe.
En mand fra Skive
fandt en rive.
En dame fra Korsør
fandt en gammel trillebør
og en kone fra Hobro
fandt en hale af en ko.

Halfdan Rasmussen.

EN MAND FRA RIBE.

Ingen kvinde er så dårlig, at hun ikke
kan være mandens bedre halvdel.
Coco Chanel.
En god kvinde er sin mands ekko.
Hun har altid det sidste ord.
Wolfgang Eschker.
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