
 

SÅ GJORDE VI 

DET IGEN! 

Af Viggo Kaspersen. 

Søndagsvejret var nå-

digt ved Folkekirkens 

Nødhjælps indsamling! 

Når man tænker på vejret før 

og efter, bliver man taknem-

melig. 

Og selv om mange ikke var 

hjemme, lykkedes det igen at 

samle omkring 11.000 kr. ind til 

det meget væsentlige arbejde, 

Folkekirkens Nødhjælp har I 

gang: krigsofre I Ukraine, 

jordskælvsofre I Syrien og 

tørkeofre I Etiopien. 

Til alle jer, vi ikke fik mødt, skal 

der lyde en opfordring til at be-

nytte den folder, der blev lagt I 

jeres postkasse. 

Det er godt at vide, at 

hjælpen nytter! 

En ny avis med … 

 

• Resultatet af søndagens 
indsamling 

• Indbydelse til møde med 
Carla 

• Fodbold i dårligt lys og 
snevejr 

• Trist nyt fra købmands-
gruppen 

• Nyt om holdene i pige– 
og drengefodbold 

• Glimt fra ”vildmarken” 

• Godt nyt fra kvindekam-
pen i Sierra Leone 

• Ikke se, ikke høre, ikke 
tale, som har fået en ny 
version. 

 

God læsning 

NB! Bemærk det æn-
drede tidspunkt: 
Tir. d. 21/3 kl. 14.30 i 
konfirmandstuen. 
Carla kommer med et levende 
foredrag om dengang, hun 
brugte 9 måneder sammen 
med gutterne på landevejen. 
Vi hører om ”Banjo-Per”, 
”Hvalrossen”, ”Rødspætten” 
og alle de andre. Det var stort, 
da hun selv blev navngivet 
”Klokkeblomst”. 



Svære betingelser 
for U 15-pigerne  

Af Kurt B. Frederiksen. 
 

Marts måned kan vejrmæs-
sigt være meget lunefuld, og 
det har U 15-pigerne virkelig 
fået at mærke.  
En lørdag i Vonsild, hvor vi lige fik 
testet formen hos de spillere, der 
ikke har været med i vinterturne-
ringen, var vejret rigtig fint efter 
årstiden, og det medvirkede til en 
rigtig god 8-mandskamp, som 
sluttede 3-3.  
Derefter fulgte en 11-mands træ-
ningskamp mod Dalby, hvor vi 
stillede op uden BSF-spillere, og 
det gav et nederlag på 0-4 efter 
nogle meget heldige  Dalbymål.  
 
Allerede ugen efter var der så en 
fremrykket turneringskamp, igen 
mod Dalby, og her stillede Team 
SAB (Skodborg/Andst/Bække) i 
næsten stærkeste opstilling og 
vandt helt fortjent med 2-0.  
 
Fire dage senere 
fik vi så besøg af et 
meget stærkt hold 
fra Haderslev, der 
vandt 2-0, trods 
stærkt målmands-
spil af Bjørk, lige-
som også forsvaret 
med Mia Maja, Di-
na, Julie S, Storm 
og Kayal slap fint 
gennem kampen.  
 
Det kneb lidt mere 
på midtbanen, 
hvor Lærke som 
sædvanligt udførte 
et kolossalt løbear-
bejde, hvor hun 
kort før tid var me-
get tæt på en sco-
ring. 

Team SAB-spillerne havde også 
deres gode tilbud, men vi må er-
kende, at det gælder om at score 
på de chancer, man får, når man 
spiller i liga 2, DBU Jyllands næst-
højeste række.  
 
Målene mod både Vonsild og Dal-
by blev scoret af Louise Schmidt.  
 
 

Der venter helt sikkert flere po-
ints i de resterende 12 turnerings-
kampe, for dels har spillerne fra 
de tre klubber fundet sammen i 
et godt kammeratskab, og dels er 
indsatsen til træning ganske im-
ponerende. I mandagens storm-
vejr og kulde var der trods syg-
dom og skader mødt 22 spillere 
op til træning. Virkelig flot. 
 



 



 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Træneren for U 9-drengene i AUI 

har været nødsaget til at stoppe 

med at træne holdet, men Anders, 

som i forvejen træner U 11-

drengene har påtaget sig hvervet i 

samarbejde med et par af vores 

fodboldglade U 15-drenge.  

Kæmpe tak for det.  

Her arbejder vi i øjeblikket på at få 

en kontaktperson til spillerne og 

deres forældre, så vi kan få det he-

le til at gå op i en højere enhed.  

Der bliver bestemt ingen mangel 

på spillere, idet ikke mindre end 

fem nye spillere, der ikke har spil-

let udendørs i 2022, har meldt sig 

under fanerne.  

 

Ærgerligt nok får vi ingen børne-

hold hos pigerne fra U 12 og yngre, 

men skulle der være U 13-piger 

(årgang 2010), der har lyst til at 

spille sammen med Bække SF og 

Skodborg under navnet Team SAB 

ligesom de to 11-mandshold i U 15

-pigerækken, hører fodboldudval-

get gerne fra Jer.  

Udover U 15-pigerne har AUI et 

drengehold med i U 15-rækken i 11

-mands fodbold, et i både U 12- og 

U 11-rækken, begge i 8-mands fod-

bold, et U 9-hold i 5-mands fod-

bold og et U 7-hold i 3-mands fod-

bold, og skulle der dukke flere spil-

lere op, er det muligt at eftertil-

melde hold.  

 

U 15-pigerne har været i gang gen-

nem hele vinteren, mens drenge-

holdene så småt starter op i denne 

uge (uge 12), bortset fra U 11 og U 

12, der venter til påskeferien i uge 

14. 

Friske U 10-drenge, der har valgt rykke fra 5-mands fodbold til 8-

mands fodbold i U 11-rækken fire måneder tidligere end normalt.  



 

I en ”ødemark” i Andst har 

nogle af drengene i 5. klasse i 

et par år hygget sig med leg, 

samvær, snak og en enkelt 

sodavand en gang imellem.  

Drengene på billedet er fra 

venstre:  

Mikkel-Noa-Sander-Marcus-

Noah-Valdemar-Elias-Lukas 

Tak for glimtet. 

Red. 



Fra Verdens Bedste Nyheder. 

 
I lang tid har vi ikke været 
fair overfor jer,” sagde 
præsident Julius Maada 
Bio fra talerstolen i parla-
mentet til de mange frem-
mødte kvindeforkæmpere 
og feminister.  
 
”På vegne af alle mænd i vores 
land vil jeg undskylde,” fortsatte 
han i sin tale, før han underskrev 
The Gender Equality and 
Women’s Empowering Act i janu-
ar. 
I årtier har kvinder kæmpet for 
rettigheder i Sierra Leone. Landet, 
der for tyve år siden afsluttede en 
lige så lang borgerkrig, har nogle 
triste rekorder. Det er det land i 
verden, hvor der er størst risiko 
for at miste livet under en gravidi-
tet. De ligger på 10. pladsen for 
teenagefødsler og har store udfor-
dringer med vold mod kvinder.  
 
Men kvindebevægelsen råber par-
lamentet op, og de seneste 15 år er 
kvinders rettigheder forbedret 
gradvist. Nu er det kulmineret i en 
ligestillingslov, der skal styrke 
kvinder i magtpositioner og deres 

plads på arbejdsmarkedet. 
 

Progressiv ligestillingslov 
Den nye lov skal sikre kvinder på 
flere parametre. Fremover skal en 
tredjedel af landets folkevalgte 
politikere være kvinder, hvor det i 
dag er bare 12,3 procent. Det gæl-
der også de offentlige embeder, 
der bliver udpeget politisk. 
 
Men køns-kvoterne er ikke kun i 
det offentlige, fortæller Nicky 
Spencer-Coker på en forbindelse 
fra hovedstaden Freetown i Sierra 
Leone. Hun er advokat og arbej-
der hos kvindeorganisationen Pur-
poseful med at påvirke politikere 
for at styrke kvinders rettigheder. 
 
”Hvis en privat virksomhed har 
over 25 ansatte, skal kvinder nu 
udgøre 30 procent af de ansatte, 
og det gælder også de ledende stil-
linger i virksomheden,” siger hun. 
Loven sikrer også lige løn for lige 
arbejde, den hæver barsel fra 12 til 
14 uger, og den styrker kvinders 
økonomiske uafhængighed. ”Nu 
kan kvinder gå ind og lave deres 
egne økonomiske transaktioner, 
uden nogen skal kautionere for 

dem,” siger Nicky Spencer-Coker. 
Hvis loven ikke overholdes, straf-

fes det med bøde på op mod 
17.500 kr. og op til fem års fæng-
sel. 

 
På skuldrene af årtiers 
kvindekamp. 
Men den nye lov er ikke noget, 
der lige er faldet ned fra himlen, 
som Nicky Spencer-Coker beskri-
ver det. ”Det er noget, som kvin-
derettighedsbevægelsen i Sierra 
Leone har arbejdet og skubbet på i 
årtier,” siger hun. For loven kom-
mer i en række af flere love, der 
styrker kvinder. 
 
Nicky Spencer-Coker vendte til-
bage til Sierra Leone fra USA i 
2005, og siden dengang er der ble-
vet vedtaget en minimumsalder på 
18 år for at blive gift, et forbud 
imod vold mod kvinder og over-
greb i ægteskabet. Kvinder har 
fået arveret, og gravide piger kan 
fortsætte deres skolegang, som 
ellers har udelukket dem fra un-
dervisning. Senest har kvinder og-
så fået ret til at eje jord, der ellers 
kun har været forbeholdt mænd. 
 
”Vi er kommet et stykke, men det 
er stadig kun begyndelsen,” siger 
Nicky Spencer-Coker. 

Kæmpe sejr for kvinderne i et af verdens mest ulige lande  



 

En dag kom en meget rig og me-
get døv gammel herre ind i butik-
ken til os og købte et nyt og sær-
lig godt høreapparat. 
To uger senere kom han igen og 
fortalte, at nu kunne han med 
største lethed høre, hvad der blev 
sagt, selv hvis han sad i stuen ved 
siden af. 
”Så må Deres familie og venner 
da være glade,” sagde jeg. 
”Ih, jeg har skam ikke fortalt dem 
noget endnu,” sagde han og lo, så 
det klukkede. ”Jeg har bare siddet 
og hørt, hvad de sagde - og skal 
jeg fortælle dem noget? Jeg har 
ændret mit testamente to gange 
siden.” 

RICHS. 

Det er Richs, der drik’s—
Det er Danmarks, der 
duer. 

Richs og Danmarks var 
to mærker af kaffetilsæt-
ning og –erstatning, som 
blev produceret af korn, 
roer og cikorierødder, 
der blev tørret, malet og 
brændt. 

Datidens dyre kaffe blev 
tilsat kaffetilsætningen, 
og under de to verdens-
krige blev kaffeerstatnin-
gen drukket helt uden 
rigtig kaffe. 

De to produkter blev 
solgt under de oven-
nævnte mottoer. Richs 
blev grundlagt i 1834 og 
sluttede i 1983. 

Bevingede ORD 



  

 

 

 

 
20/3 - 2023 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

21/3 - 2023 kl. 14.30 
Carla om vagabondernes liv i 
konfirmandstuen 
 

22/3 - 2023 kl. 14.00 
Tæppecurling 

 

25/3 - 2023 kl. 10.00 
Badminton mesterskab 
 

26/3 - 2023 kl. 10.30 
Gudstjeneste, Mariæ bebudelse 
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Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

De tre små fyre har jeg 
haft på min hylde i 
godt 30 år, købt i Sierra 
Leone. 

Nu har de fået en 4. 
bror, der er summen af 
dem alle 3:  IKKE SE, 
IKKE HØRE, IKKE TALE! 


