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Jul på Sønderrisskolen:
Tirsdag den 2.december 2014 kl. 18.30 – ca. 19.30
Julekoncert i Sædden Kirke
Onsdag d. 3. december 2014 kl. 9.15-10.15:
Julekoncert på Stjernetorvet
Fredag d. 12. december 2014:
Lucia kl. 8.10 og 8.45 på Stjernetorvet

Små livlige glade farveklatter i et efterårsfalmet landskab — det er Sønderrisskolens
børnehaveklasser, der er på vej på juletræstur til Guldager.
Læs mere om deres oplevelser i Naturskolen inde i bladet.
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Bestyrelsen er selvsagt meget
optaget af den påtænkte kommende skolestruktur i Esbjerg kommune. Den sidste
melding lyder på at Sønderrisskolen og Bryndum skole
skal være et fælles skoledistrikt.
Byrådet sendte forslaget til ny skolestruktur til høring den
18.november. Det kan ses på skolens hjemmeside, og har du bemærkninger, er du meget velkommen til at kontakte en fra skolebestyrelsen inden december, hvor skolebestyrelsen begynder at skrive på
sit høringssvar.
Ellers er vi nu for alvor kommet ind
i den mørke tid af året, og lige indtil
vinterferien er det vigtigt, at alle
voksne sørger for at børn og unge er
synlige, når de færdes i trafikken.
Selv om man er på en sikker cykelsti, kan der hurtigt opstå et og andet,
når man møder en mørk cyklist,
uden reflekser. Tænk over det, inden uheldet opstår.
Skolebestyrelsen vil gerne kvittere
for den gode opbakning, der er til
forældremøderne, samt når der ellers indkaldes til arrangementer.
Senest så vi langt over 1.000 gæster
på skolen til afslutningen på temaugen om Folkeskolens 200 års jubilæum. Dejligt at mærke at vores

undervisningsminister også har fået
øjnene op for at vi kan gøre noget
godt i Esbjerg, og hun gerne vil have det de gode ting, som vi har arbejdet med spredt til andre skoler.
Nu forestår der en række julearrangementer, og hvis der ikke har været
skole-hjem samtaler, så venter de
også inden vinterferien. Ved disse få
arrangementer hen over året er det
altid vigtigt for vore børns skyld, at
alle forældre (og evt. bedsteforældre
ved særlige arrangementer), giver os
tid til at være sammen med klassen,
de andre forældre, og på den måde
få talt om hverdagens ting og hvad
børnene er optaget af, samtidig med
at vi forældre kan indstille os på et
”frikvarter,” hvor andre, ofte vore
egne børn har sørget for hele programmet.
De bedste advents- og julehilsener
fra Sønderrisskolens bestyrelse til
alle vore hjem.
På bestyrelsens vegne
Peter Hundebøll
Sekretær

på trods af den længere skoledag.
Den ene var mest til idræt, den anden kunne fortælle, at der hver eneste uge blev stemplet ind til musik,
både instrument og fælles band,
samt korsang, og så var der også
lige svømning på programmet.
På Sønderrisskolen har sangen og
musikken altid været vigtige ting at
fremme. Hver efterår drager de store
kor på lejrskole kortur til Rendbjerg,
for særligt at øve juleprogrammet
godt igennem.
Julekoncerten
I år holdes den traditionelle julekoncert igen i Sædden kirke, det er tirsdag den 2.decemeber kl. 18.30 – ca.
19.30. Kom og vær med til at nyde
korenes gode sange, og alle deltagere får også lov til at synge med et
par gange undervejs.
Koncerten i Sædden kirken er åben
for alle, og der er fri entre.
Dagen efter gentages koncerten
kl.9.15-10.15 på skolens torv, men
det er mere beregnet for skolens
elever, men enkelte gæster er altid
velkomne, hvis de var forhindrede
den 2..

Sønderrisskolens sang og musikliv

Lucia dagen

Hvor er det skønt at blive interviewet af 2 energiske piger fra 5.klasse,
som kunne fortælle hvad de gik til i
deres fritid. Begge var fuldt optaget,

I år bliver Luciadagen fredag den
12.december, og af hensyn til de
mange forældre og andre borger fra
lokalområdet tager de 160 sangglade deltagere i Luciaoptoget turen
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Skolen holder næste orienteringsmøde, mandag den 12. januar fra
kl. 19.00. Her vil man også kunne
få hjælp til at skrive sig rigtigt ind
til skolestarten, og få meldt de rigtige ting, omkring SFO moduler
efter ferien.
Børnene skal med igen, når der
holdes bamsefest, tirsdag den
24.marts, kl.16.30 – ca. 18.30. Her
vil de kommende førskolebørn høre om hvilke grupper de skal møde
ind i, og endnu engang se lokalerne, som bliver deres fra 1.april.

Plakater og postkort, samt
Sønderrisbogen
På skolens kontor kan du fortsat
købe postkort og plakater fra temaugen om folkeskolens 200 års jubilæum.

rundt på Torvet både kl. 8.15 og
igen 8.45.
Alle er velkomne til at opleve den
helt særlige morgenstemning, hvor
lyset gennem mørket virkeligt kan
iagttages sammen med de rigtigt
mange dejlige stemmer, fylde rummet med smuk sang. Skolens pensionister får en særlig invitation til
denne dag, måske er der mulighed
for at træffe en af de tidligere lærere eller børnehaveklasseledere.
Pensionisterne inviteres til at komme til 8.45.

Åben hus på skolen
Tirsdag den 28.oktober var der
endnu engang stort ryk ind på Torvet. Alle kommende 0.klasse elever var inviteret på besøg, sammen
med deres forældre. Vi havde håbet på op til 50 hjem ville komme
forbi, høre på og få en ”Jeg skal i
skole på Sønderrisskolen,” trøje
med hjem.
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Men selv de mest optimistiske havde ikke turdet regne med at der
dukkede mere end 70 kommende
elever op til Åbent Hus. Det er rigtigt dejligt.
Vi håber at såvel børnene, som var
hos pædagoger fra SFO og deres
forældre, som var sammen med
pædagoger enten fra Børnehuset i
Guldager eller fra Galaksen og
skolens bhv.klasse ledere også fik
en grundig orientering, som er nyttig, når der skal snakkes skole og
trænes med at cykle, eller andre
praktiske ting, som bare er godt at
have styr på når man skal være
førskolebarn fra april. Skolen fandt
det værdifuldt at vi i år har haft
dette fælles orienteringsmøde,
sammen med de ansatte fra såvel
Børnehuset som Galaksen. Stor tak
til medarbejderne herfra.
Indskrivning til kommende skoleår, foregår i begyndelsen af det nye
år, elektronisk.

Den flotte kunstplakat, UDSPRING, som Lotte Lambæk designede koster nummereret og signeret, pr. stk. 125 kr. og 3 stk. for
300 kr.
Ønsker du den særlige Sønderrisplakat i A3 størrelse er prisen 20
kr. pr. stk. og 3 stk. for 50 kr.
Postkort, som også fint kan bruges
som julehilsen i netop dette år, sælges for 3 kr. stk. og 4 stk. 10 kr.
Sønderris-bogen ser det ud til at vi
kan sælge til en absolut fornuftig
pris. Støtteforeningen har allerede
fået tilsagn fra flere lokale og eksterne firmaer, fonde og foreninger.
Der arbejdes i skrivende stund på
at få samlet de sidste fotos ind til
bogen, som herefter går til den sidste layout og trykning.
Bogen bør blive en god julegave til
folk med rødder i eller kendskab til
vort område.
Bogen kan bestilles via Peter Hundebølls mail, peterh@fdf.dk

Sønderriset

Fra præsentationen af Lotte
Lambæks ’Udspring’
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KÆRE ALLE,
Et nyt skoleår er begyndt og dermed også ny opkrævning af
kontingent til Sønderrisskolens Støtteforening.
Sidste år søgte vi fondsmidler så Valhalla (træhytten tæt ved
bålpladsen) blev en realitet.
Endvidere har vi indkøbt materialer, så vi er i stand til at dekorere
skolens udearealer med hinkeruder mv. til stor gavn for alle
klasser, der skal have bevægelse implementeret i undervisningen.
Der er mange ting, som vores lille forening har fået på benene de
sidste år. Derfor håber vi, at du/I fortsat vil støtte foreningen,
så vi sammen kan gøre en forskel for elever og voksne på
Sønderrisskolen.

Familie medlemskab

75 kr.

Enkelt medlemskab

50 kr.

Pengene overføres til på bankkonto Spar Nord,
Reg. Nr. 9244 konto. nr. 4 577 500 962. Husk at
mærke indbetalingen med navn. Send gerne en mail
til ljfredborg@yahoo.dk med navn, adresse og tlf. nr.
så vi har jer ordentligt registeret på medlemslisten.
Har I spørgsmål og tanker eller gode ideer, er I velkommen til også
at bruge denne mailadresse til dette.

Mange hilsner
Sønderrisskolens Støtteforening
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Hvert år skydes skolestarten i gang sammen med en skolestartskampagne for 0.te
klasserne. Bag kampagnen står Rådet for
Sikker Trafik og Esbjerg Kommune. Traditionen tro deltog 0.te klasserne igen i
skolestartkonkurrencen. I Esbjerg Kommune blev vinderne 0.B fra Sønderrisskolen, og i fredags kunne de stolt modtage
deres præmier.
0.B fra Sønderrisskolen har haft en alle tiders skolestart, som toppede, da de den 31. oktober fik overrakt
deres præmie på 500 kr. til klassekassen samt et flot
diplom af formanden for Esbjerg Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg Anders Kronborg. 0.B er nemlig
vinderne af skolestartskonkurrencen i forbindelse
med den årlige skolestartskampagne.
0.B måtte i fællesskab og sammen med deres lærer,
Pia Clausen, løse opgaverne i det opgavehæfte, Rådet for Sikker Trafik havde udarbejdet til kampagnen, og indsende den rigtige løsning, som var
"skolevej" for at deltage i konkurrencen. Herefter
blev der trukket lod iblandt deltagerklasserne, hvor
0.B havde heldet med sig.

- Det var en særlig dag for børnene i 0. B. Klassen
fik uanmeldt besøg af Anders Kronborg, som havde
taget balloner, kagemand og diplom med til klassen.
Anders Kronborg ønskede børnene tillykke og fortalte, at klassen havde vundet skolestartskonkurrencen
om "Sikker Skolevej", fortæller Pia Clausen.
Pia Clausen fortsætter: - Det var en flok meget stolte
og glade børn, der vendte tilbage til deres indskolingsafdeling og kunne fortælle om, at de havde vundet en konkurrence.
Anders Kronborg, understregede betydningen af at
give børn nødvendige færdigheder i trafikken: ,,Vi
har en særlig forpligtigelse til at passe på de nye,
små elever i trafikken. Et flertal af dem har ikke erfaringer med at gå eller cykle i trafikken og har brug
for hjælp og vejledning fra forældre, lærere og andre
voksne. Vi er derfor glade for at kunne belønne Sønderrisskolen for deres fremragende indsats med at
lære børnene om sikker trafik."
Både kampagnen og konkurrencen er landsdækkende
og er udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik, men på
lokalt niveau er det Syd- og Sønderjyllands Tværfaglige Færdselsfølgestab, som er et lokalt forankret
samarbejde mellem politiet og kommunerne i Sydog Sønderjyllands Politikreds, der står bag indsatskoordineringen.
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0 klasserne er i disse dage på juletræstur til Guldager Naturskole.

Så blev vi budt velkommen af Rene, han virkede nu som
en ret rar mand.

Vi havde dagen i forvejen lavet en HUSKE seddel til
vores forældre, hvor vi havde tegnet en cykel med lys på,
hjelmen (som skulle være spændt rigtigt) refleksvesten,
turrygsækken med indhold. Så der var lektier i postmappen til mor og far mandag.
Vi havde af flere omgange snakket sammen med de
voksne om de få regler som var vigtigt at overholde når
vi er så mange små børn der skal cykle sammen.
Tirsdag morgen kom vi og mange af os var ret spændte.
Klokken er kun lidt over 8 og vi er alle vel mødte og klar
til vi skal af sted.
Det er første gang vi skal cykle sammen så langt!
Turrygsækken er pakket med formiddagsmaden, drikkedunk og madpakken. Vi mangler kun lige at få regnbukser på og refleksvest udenpå jakken. Cykelhjelmen er
rigtig vigtig.
Kort tid efter er alle børnene klar udenfor. Vi kom en på
en række som Pia fik bestemt, så var vi nok bedre til at
tie stille og koncentrere os når vi skulle cykle.
Så var det op på jernhesten og i gang. Det gik rigtig godt,
selvfølgeligt med små stop, specielt når vi skulle trække
over en vej, og Pia lege politi og stoppede hele trafikken.
Omtrent klokken 9 ramte vi Guldager Naturskole.

Ham Rene havde alle mulige planer med hvad vi skulle
se og opleve. så hør bare her Vi lukkede høns ud, vi fodrede geder og får.
Vi tjekkede musefælder og snakkede om mus.
Vi lavede små mus af naturmaterialer.
Vi fældede juletræ og gran til bedsteforældredag.
Vi fik formiddagsmad og snakkede om skovnisser og
hvordan de lever i skoven.
Vi fik pebernødder af Rene...mums.
Vi tændte bål og bagte bananpandekager på bål
Vi havde så travlt med så mange ting vi glemte at spise
vores madpakker.
Det blev en mega god dag hos Rene og da vi var færdige
og skulle hjem, var vi mange som gav Rene et stort klem
og ønskede ham en god jul.
Så op på cyklen igen og turen hjem gik også godt, og nu
skulle vi endeligt hjem på skolen og have vores madpakker.
Det vil vi meget gerne prøve igen.
Tusind tak for en god dag til Rene, Ditte, Susanne og Pia
Kærlige hilsner alle børn i 0b
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I 1814 underskrev Kong Frederik den 6. en række
skolelove, der gav syv års undervisningspligt for
alle børn i Danmark.
I 2014 fejres, at vi har haft 200 år med ret og pligt
til uddannelse.
I 1814 underskrev kong Frederik 6. fem skolelove
Alle danske børn fik pligt til at deltage i undervisning. (De fleste børn havde også tidligere modtaget
en eller anden form for undervisning, som forudsætning for konfirmationen)
Undervisningspligten trådte i kraft, nemlig når barnet fyldte 7 år og varede ved indtil konfirmationen,
der typisk fandt sted i 14-16 års alderen.
Der blev krav om regelmæssig skolegang, enten en
halv dag fra mandag til lørdag eller en hel dag
hver anden dag ugen igennem.
Indholdet af undervisningen øges. Alle børn skulle
lære læsning og kristendom som hidtil, men nu også skrivning og regning og sang, hvis læreren kunne synge. Hvis læreren havde lært at undervise i
gymnastik, skulle drengene have dette fag. Desuden
skulle børnene læse om fædrelandshistorie, geografi, naturlære, naturhistorie og om landets love i
læsebogen.

Når det ringede ind fra frikvarter skulle børnene stå
to og to på en række i skolegården, hvorefter deres
lærere hentede dem og de gik samlet ind.
I undervisningen skulle børnene prøve at mærke
hvordan det var at være barn i skolen dengang (så
hørte man ikke efter så måtte man jo i skammekrogen). Så i et af værkstederne stod børnene op hver
gang de skulle sige eller spørge om noget.
Til gymnastik (idræt) prøvede børnene virkelig
hvordan en Frk. Pedersen kunne være skrap og
konsekvent som dengang. Den sjove og overraskende opdagelse vi gjorde til evalueringen efterfølgende var, at børnene faktisk rigtig gerne ville
have idræt på denne måde.
Vi sluttede emneugen med åbent hus for hele skolen om torsdagen. Der var i Krebsens hus udstilling
fra ugens forløb, fælles optræden hvor alle 0 kl.
børnene sang den flotte jubilæumssang. Der var
konkurrence (for forældrene) på den viden børnene
havde fået om skolen for 200 år siden. I 0. klasserne var forældre inviteret med til noget mad som de
kunne spise sammen inden de gik hjem. Det var en
god og hyggelige afslutning på en spændende og
lærerig emneuge.

Dette var noget af den undervisning som 0 klasserne på Sønderrisskolen blev præsenteret for i emneugen 41.
Vi startede dagen med morgensang og power points om mange forskellige fakta fra folkeskolens
begyndelse. Morgensange bestod af gamle sange
som fortsat er meget relevant for i dag, bl.a. i Østen
stiger solen op. Vores skoleinspektør Peter Hundebøl var forgangsmand for at få en sang skrevet til
200 års jubilæum for folkeskolen, den gjorde vi alt
for at få lært nogle vers fra. Derefter gik børnene i
værksteder. Værkstederne bestod af gymnastik
(idræt) i skolen i gamle dag. I et andet værksted
arbejdede børnene med at skrive bogstaver, gammel skrift og vers på tavler. Det sidste værksted var
hvordan en skoledag kunne være, med kristendom
og sang. Efter madpakken legede vi gamle lege
som i skolen for ca. 200 år siden.
Det var en noget anderledes uge, hvor bl.a. disciplin i skolen blev vægtet højt.

Pia Clausen

’Bøj og stræk og bøj og stræk…’
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Så har vi nu vel overstået 3 uger hvor hele skolen har haft læsebånd. I 0 klasse har vi arbejdet med læsebånd på en
lidt anden måde. Vi har i alle tre uger arbejdet i værksteder. Klassen skiftede så hver uge til et nyt værksted. I et af
værkstederne arbejdede vi med dialogisk oplæsning, et andet makkerlæsning og det trejde med udarbejdelsen af en
klassebog. De flotte klassebøger blev fremlagt for de øvrige 0.- klassser om morgenen til morgensang. Bogen er
efterfølgende blevet udgivet til alle de små forfattere og en til klassen.
Det var med stort mod og stolthed børnene fremlage deres fine bøger for alle os andre!
Pia Clausen

0.B og forældre til Hjerteløb

Traditionen tro blev ’Skolernes Motionsløb’ også
kaldt ’Hjerteløb’ afholdt fredag d. 10. okt..
Det blev som altid en dejlig aktiv oplevelse for både børn og voksne. Solen skinnede som på en lun
forårsdag. I 0 kl. var de forældre som havde lyst og
tid til at deltage inviteret med til løbet. Det var dejligt at nogle mødte frisk op og deltog.
Vi mødtes i klassen klokken 11.50 og gik til start.
Løbet varede en time, børnene i indskolingen løb
omgange á 1 km, og alle børnene fik talt deres omgange via deres klasselærer.
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Derefter var der fælles afslutning på Stjernetorvet.
Der blev uddelt æbler og vand til alle de aktive
børn og voksne. Der var præmieoverrækkelse for
alle de flotte præstationer. Som afslutning på en
dejlig uge sendte Peter Hundebøl alle børn og
voksne på en velfortjent efterårsferie.
En dejlig aktiv dag at kunne gå på efterårsferie på!
Pia Clausen

Sønderriset

Projekt ’Edison’ er en ide-mager og iværksætterkonkurrence for 7. årgang. Eleverne skal generere
gode ideer ud fra et fælles oplæg og derfra hente den særlige ide, som de kan udvikle deres eget
iværksætteri ud fra.
De skal tænke både i idegenering, tegning, produktion og økonomi og sidst men bestemt ikek mindst i markedsføring af deres idé til den målgruppe, som de har udviklet til.
Eleverne udstiller deres ideer i Sædding Centeret, hvor 4 forskellige dommerkomiteer med forskellige kompetencer
skal vurdere på kvaliteten af ideerne og udfra deres pointgivning afgøres det, om holdet skal gå videre til semifinalen. Finalisterne samles så til en landsdelsudstilling i Fredericia—og de kan der vinde en pæn pengepræmie, hvis
det lykkes at blive nummer 1.
Sønderrisskolen har deltaget med mange elever efterhånden, men for hvert år er konceptet jo splinternyt for den nye
7. årgang. Her er lidt billeder fra Sædding Centeret — slutteligen skal det siges, at et enkelt hold af vores elever gik
videre, men det rakte dog ikke helt til en finale.
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Til orientering er det politisk besluttet at indføre områdeledelse i daginstitutionerne fra d.
1. august 2015. Institutionerne har samme
inddeling som skoledistrikterne. Institution
Galaksen hører til i området med Guldager
børnehus og Spiren i Tarp, Helle Langaa Andersen ansættes som områdeleder. Claus
Jensen ansættes som pædagogisk leder i Solstrålen. Pia Højen pædagogisk leder i Stjerneskuddet og Gitte Dam Søndergaard pædagogisk leder i Regnbuen. Dette betyder også, at
vi til sommer skal sige farvel til Trine, som
fortsætter som pædagogisk leder i Egeknoppen.
Placeringerne og ansættelserne er under forudsætning af Byrådets endelige vedtagelse af
skoledistrikterne i februar måned. Ændringer i skoledistrikternes sammensætning vil
kunne betyde ændringer i daginstitutionernes områdeinddeling.
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Så springer vi til noget helt andet - tilbygning
i Stjerneskuddet. Galaksen går snart i gang
med at bygge til i Stjerneskuddets afdeling.
Dette betyder at vi hen over vinteren og foråret 2015 kommer til at gå i byggerod  En
spændende tid vi går i møde og vi glæder os
meget til Regnbuen flytter i Stjerneskuddet.

Frokostordning for vuggestue børnene
Det er ligeledes besluttet politisk at vuggestueforældre fremover skal stemme om en
frokostordning, lige som den vi kender fra
børnehaverne. Første afstemning gælder et
år, herefter skal der stemmes hvert andet år.
Denne afstemning er pt. igangværende i Galaksen, vi afventer spændt resultatet af dette.
Mange Hilsner fra
Galaksen

Sønderriset

I Galaksen kommer børnene i storgruppe året før barnet skal i skole, alle vores førskolebørn hedder Uglerne. Børnene er i Uglegrupper 2 formiddage i ugen, hvor vi arbejder med forskellige emner der
rører sig i gruppen.
Galaksens lærings mål for de kommende skolebørn er delt op i nogle hovedoverskrifter primært med udgangspunkt i barnets personlige og sociale kompetencer. Nogle af de emner vi arbejder med i Uglegrupperne er: Børnenes venskaber, fællesskaber, kommunikation,
sociale spilleregler, faglige udfordringer, selvhjulpenhed, følelser og
meget mere.
Vi vægter børnemiljøet meget højt, og har fokus på forskellige læringsstile. Alle børn er forskellige med hver deres intelligenser og
stærke kompetencer. I Galaksen sikre vi, at alle børn får muligheden
for, at udvikle deres nysgerrighed og interesse for at lære nyt. Vi har
fokus på, at læring gerne skulle være sjovt og udviklende for børnene.
Derudover lægger vi stor vægt på den gode overgang fra institution
til skole. Vi har et tæt samarbejde med Sønderrisskolen, for at sikre
børnene en tryg og god overgang hertil. Vi har flere samarbejdsmøder årligt, besøgsordninger og fælles forældremøder omkring kommende skolestart. Alt dette for at tilgodese det enkelte barns trivsel
og udvikling.

Galaksen
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...har igen afholdt et spis sammen arrangement.
Denne gang var der igen omkring 60 deltagere, som havde en rigtig hyggelig aften i foyeren i Sønderrishallen.
Traditionen er skabt, og vi planlægger at gentage arrangementet til foråret.
Der var en smule forvirring omkring nogles billetter og betaling, så næste gang skal vi nok have deltagerne til at
medbringe billet, så vi er sikre på, at alle tilmeldte rent faktisk også er registreret hos arrangørerne – det vil jo være frygteligt, hvis ikke der er mad nok!
Foto: Tommy Noer

De fremmødte udtrykte stor tilfredshed med menuen.

HJERTESTARTER
Som nogen måske har bemærket, er hjertestarteren
flyttet uden for Sønderrishallen.
Så kan man få fat i den på alle tider af døgnet.
SSK skaffede hjertestarteren til Sønderris. SSk fik
uddannet en række personer i at anvende hjertestarteren – personer fra både sportsklub, fritidsklub mv.
I de første år var TRYG sponsor for hjertestarteren,
men nu er aftalen udløbet, og da det jo ville være
rigtigt ærgerligt ikke fortsat at have den tryghed i
vort område, har Sønderris Lokalråd overtaget driften, som består af en udgift til årlig vedligeholdelse
og opdatering, som er et krav for at sikre funktionsdygtighed.
---o0o--Kan du i øvrigt starte et hjerte??
Ellers er det godt at se her: http://
www.hjertestarter.dk/dukanreddeliv#step1
Det er slet ikke så svært – det er værre, ikke at gøre
noget!
14
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Det var på tide, vil nogen nok mene, men det var først nu, der dukkede en frivillig op
i vores klub, som er kreativ og edb-kyndig nok til at tage opgaven. Tak til Hanne Rose
Rogonja – resultatet er blevet rigtigt flot.
Det gamle logo vil vi stadig benytte i forskellige sammenhænge, bl.a. står det jo på reklamematerialer, en
masse spiller- og trænertøj og meget andet, der er lavet før – og som stadig anvendes.
Med tiden vil det nye logo blive mere og mere synligt, og det gamle vil blive udfaset over en årrække.
Der er lavet et overordnet logo, som du ser øverst på siden her.
Derudover er der lavet logoer, der er tilpasset de enkelte afdelinger:
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SSK MEDLEMSSERVICE mangler hjælp
Vi har behov for hurtig hjælp på vort kontor.
SSK er en klub, der primært træner børn og unge – og det er der en stor gruppe frivillige, der tager sig
af. Men udover dette er der en anden stor flok frivillige, der tager sig af rigtigt mange andre opgaver,
herunder passe cafeen og løse administrative ting. Det er til det sidste, vi mangler dig.
Vi forsøger at dele opgaverne ud på mange hænder, så det ikke bliver for tunge poster.
Kan du tage 1 times vagt om ugen?
Er du let på fingrene mht. oprettelse af medlemmer og salg af billetter og brikker m.m.?
Så er det lige dig vi mangler. Vi vil gerne have
en 4-5 stykker, så der er backup, og ingen behøver at være fast bundet en dag om ugen.
Du vil naturligvis modtage oplæring, indtil du
er sikker i vore systemer. Opstart snarest muligt.
Skriv til os på mail: ssk@soenderris.dk

SSK har i år igen lavet en julekalender, og rigtigt mange af vore børnemedlemmer pryder forsiden.
Så støt os ved at købe julekalenderen, når du får den tilbudt
– enten ved, at der ringes på din dør, eller ungerne har nogle
med hjem til salg.
Der er rigtigt fine præmier – og skulle du ikke vinde, så støtter du ungdomsarbejdet i SSK.
Hvis du ikke møder en sælger, kan du få fingre i et eksem-

plar af kalenderen ved at kigge forbi SSK’s medlemsservice
på kontoret til venstre i foyeren i Sønderrishallen i åbningstiden, som er tirsdag 9-10 og torsdag 16.30-17.
Eventuelt restoplag sælges til juletræsfesten, den 6. december.
Kalenderen koster kun 20 kr. Der kan i år betales med MobilePay.
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SÅ ER VI KLAR MED NAVNET PÅ BANDET TIL HALBAL 2015
Og I kan roligt glæde jer! Der er lagt op til fest og farver, idet vi har hyret:

Sakset fra deres hjemmeside:
Super band med Pernille Højmark som frontfigur. Sweethearts får salen helt op på kogepunktet. Et super
partyband, der giver publikum en uforglemmelig aften.

"åbn jeres hjerter - glem det grå og triste"
Og det er præcis, hvad der sker, når man i selskab med Danmarks mest populære partyband, Sweethearts, bevæger
sig ind i et univers af forrygende pop-revival.
Sammen med det farverige og forførende multitalent Pernille Højmark, leverer bandet et uforglemmeligt show, hvor
fest, stemning, humor og kærlighed går hånd i hånd.
Med det platin-vindende debutalbum fra 92- "Lyk'lig i en verden af musik" - fik Sweethearts hele Danmark til igen at
synge med på numre som "Flower Power", "Smilende Sussi" og "Rør ved mig".
Albummet "Lad hele verden danse" fik stemningen til at koge, og gamle kendinge som "Jeg ringer på fredag", "Pas på
den knaldrøde gummibåd" og "Arrivederci Franz", skrev sig atter ind på hitlisterne, og sikrede Sweethearts platin for
anden gang.
I 2004 kunne Sweethearts fejre deres 15 års jubilæum, og i samme anledning tilføje den ottende udgivelse på listen af
prægtige partyalbums. "Grand Cru" byder på masser af Grand Prix glamour med numre som "Disco Tango", "Video
video", "Hallo Hallo" og "Danse i måneskin".
Deres store succes skyldes uden tvivl at publikum elsker at høre de populære hits igen og igen samt at Sweethearts
ligesom forstørrer den stemning, som er på originalindspilningerne og de lader det klart skinne igennem, at de selv
elsker at gå på scenen, hvor de gennemfører et forrygende show og præsenterer hit efter hit.
Ingen tvivl om at dansegulvet igen bliver indtaget når de søde hjerter går på scenen og starter festen med endnu en
omgang nypolerede hits, som de fleste kan synge med på.

Der kommer som sædvanligt også et diskotek.
Billetsalget starter 1. december, se annonce.
Der er rabat på billetprisen, hvis du køber før 1. februar.
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PRÆSENTERER: NY SPONSORAFTALE – til glæde for os alle:

HJÆLP SØNDERRIS SPORTSKLUB MED SPONSORKRONER:
Hvis du får serviceret din bil hos Bruno’s Autoservice ApS, og bor i Sønderris bidrager Bruno’s Autoservice med 2% af fakturabeløbet til Sønderris sportsklub.
Så husk blot at nævne, du bor i Sønderris, næste gang du besøger Brunos Autoservice i Guldager, så hjælper du klubben med sponsorkroner til gavn for sporten i lokalområdet.
Vi glæder os til at servicere din bil.

Brunos Autoservice
Guldager Byvej 44 B, Guldager
6710 Esbjerg V
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Hvad er der sket på Midtgård
Så skriver kalenderen snart 1.december og vinteren
kommer. Dette kan dog være lidt svært at forstå, da
vi i skrivende stund stadig har 2 cifrede temperaturer. Vi går derfor en periode med mere ustadigt vejr
i møde, og derfor er det helt naturligt at vi nu vil
begynde at kigge lidt på de indendørs opgaver, som
vi her på Midtgård jo også har en del af. Da vi jo er
så heldige at en af vores kollegaer er i gang med
uddannelse til naturvejleder, vil vi gerne tænke natur og læring mere ind i vores dagligdag. Dette vil
nok medføre nogle ændringer i vore lokalers indretning, og hvordan disse lokaler bruges. De nye
bålsteder er nu færdige, og er blevet super flotte.
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Grillområdet bagerst i haven er også klar til at blive
indtaget af familier på tur, vi har allerede observeret at flere har haft fornøjelsen af haven. Det er også i baghaven, at vores nye insekthotel står klar til
overvintrende insekter og smådyr, ”hotellet” skulle
gerne være fuld af liv til foråret. Lærere og pædagoger er nu begyndt at bruge Midtgård som læringssted, hvor de ofte efterspørger naturvejledning
og planlægning af aktiviteter der kan understøtte
folkeskolens undervisningskrav og mål. Vi vil gerne være behjælpelige og være med i denne proces
derfor har vi bl.a. lavet folderen ”Kom tæt på dyrene”.

Sønderriset

Årets gang

Hestene

Lammene og gedekiddene er nu slagtet. Alle lam er
solgt, og der kan nu igen købes lækker gedespegepølse på gården. Vi har været så heldige at låne en
vædder fra Fanø, som nu er ankommet og går sammen med fårene. Han er noget lille at se på, da han
er fra i år. Men vi er overbeviste om at han nok ved
hvad han skal. I slutningen af november vil der
komme en fåreflok op på den store mark bag gården. De skal græsse marken ned, så der undgås at
gå skimmel i marken.
Grisene
Møffe og dens smågrise trives på marken, som de
efterhånden har fået pløjet godt igennem. Smågrisene er ved at være store og vi forventer at de skal
slagtes d. 2. december. Sidst vi slagtede smågrise
var de 9 mdr. I år vil de være ca. 5 mdr. Grunden til
dette er at vi ikke har fået hannerne kastreret. Da vi
har ment at de ikke skulle udsættes for en unødvendig smerte. Dette medfører så bare at de skal slagtes før de bliver kønsmodne. Hvilket en gris bliver,
når den er et halvt år gammel. Alle vores smågrise
er solgt. Midt i december flytter Kristian (ornen)
ind til Møffe. Så vi forventer at få smågrise i udgangen af april.

Vi har været så heldige at få en ny hest på gården.
Det er en 12 års vallak der hedder Rimfaxe. Han
har allerede charmeret sig ind i de fleste ridebørns
hjerter og er faldet godt til på gården.

Vera og Winnie
Den 10. september var vi så heldige at få 2 nye logerende på gården. De 2 køer Winnie og Vera ankom til gården. Disse 2 køer af racen skotsk højland er lånt ud til Midtgård af en landmand. De skal
bo her til midt i december. Køerne er meget venlige og nysgerrige. På Midtgård nyder vi godt af
denne låneaftale, da vi på den måde får en viden
om køer.
D. 18. december vil vi på Midtgård invitere til den
årlige julehygge dag, hvor der til en pris af 10 kr.
vil blive serveret risengrød. Denne dag vil der også
være aktiviteter. Husk at få jer meldt til på gården.

Bigården.
Bag labyrinten finder man Midtgårds bigård. Bigården har stået tom et par år. Efter en renovering af
gården, er der nu igen flyttet bier ind. Man vil gennem vinduerne kunne følge med i biernes aktivitet.
Fie
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Som længe ønsket har vi ved vore kirker fået oprettet en ny hjemmeside for begge pastorater, som
skulle være betydeligt nemmere at navigere rundt
på og samtidig lettere og hurtigere for os at opdatere.
Adressen for den nye side er guldagerhostrupkirker.dk. På forsiden kan ses de førstkommende gudstjenester og aktiviteter. Vil man se længere frem benyttes kalender-fanen i menuen øverst.
Den gamle hjemmeside guldagerkirke.dk kan sta-

dig ses frem til og med december men opdateres
ikke længere. Er man i tvivl eller har spørgsmål er
man naturligvis velkommen til at kontakte nedenstående.
Torben Christiansen, kordegn
tlf. 75 116190
mail: guldager.sogn@km.dk

Onsdag den 10. december kl. 19.00
De Ni Læsninger er oprindelig en engelsk tradition. Det er en form, hvor der skiftes mellem læsning af
bibeltekster og fællessang, korsang eller andet musikalsk indslag.
Bibelteksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet til profetier om frelseren, som skal komme, og slutter med juleevangeliernes beretning om frelserens fødsel.
Efter sigende skulle dette skabe en meget stemningsfuld atmosfære, som vi glæder os til at præsentere i
Hostrup kirke.
Vi håber rigtig mange vil lade julens travlhed ligge og komme i kirke og blive højtidsstemt!
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Koncert i Guldager Kirke
Torsdag d. 27. november kl. 19.30
Medvirkende:
Signe Friis - tværfløjte
Karina B. Jensen - orgel
Gratis entré

Karina B. Jensen er Guldager og
Hostrup kirkers faste organist

Signe Friis er 25 år og
i gang med brobygger - musikpædagog og musiker på SMKS Esbjerg.
Hun bliver bachelor til sommer.
Har spillet fløjte siden 10-års alderen.

Onsdag den 3. december kl. 19.00
Traditionen tro synger vi julen ind i Guldager Kirke. Vores dygtige organist Karina Bøje Jensen med
kirkekoret starter aftenen med at synge et program af julesalmer og –sange.
Herefter er der mulighed for at komme med ønsker til, hvilke salmer vi skal synge.
Ca. kl. 20 går vi over i Guldager Forsamlingshus, hvor der bliver serveret kaffe/te og kage.
Alle er velkomne.
Der er gratis adgang.
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GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato
23. nov.

Guldager

Hostrup

10.30

25. nov.

19.30

30. nov.

10.30

6. dec.

09.00

Præst

Bemærkninger

JKBP

Sidste s. i kirkeåret.

BB

Aftengudstjeneste

BB

1. s. i advent

10.30

JKBP

Dåbsgudstjeneste

7. dec.

10.30

JKBP

2. s. i advent

14. dec.

09.00

BB

3. s. i advent

21. dec.

10.30

BB

4. s. i advent

24. dec.

14.30 JKBP

10.30

14.30 BB

Juleaften

16.00 BB
25. dec.

10.30

26. dec.

09.00

BB

Juledag

10.30

BB

2. juledag

28. dec.

10.30

JKBP

Julesøndag

1. jan.

16.00

JKBP

Nytårsdag

3. jan

10.30

JKBP

Dåbsgudstjeneste

4. jan

10.30

BB

Hellig 3 konger

11. jan

10.30

BB

1. s. e. H. 3 k.

18. jan

10.30

JKBP

2. s. e. H. 3 k.

25. jan

09.00

BB

Sidste s. e. H. 3 k.

1. feb.

10.30

JKBP

Septuagesima

7. feb.

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

8. feb.

10.30

BB

Seksagesima

15. feb.

10.30

JKBP

Fastelavn

22. feb.

Ingen

BB

Højskoledag. Ingen dåb

09.00

10.30

09.00

10.00

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt JKBP: Jens Kristian Bech Pedersen
Jens Kristian Bech Pedersen er vikar for Mette Friis indtil februar
Kontakt:
Tlf. 24624496
Mail: jkbp@jkbp.dk
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Guldager Kirke
Sognepræst
Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
75 11 60 30

Sognepræst
Mette Præstegaard Friis
Kastanielunden 67
6705 Esbjerg Ø
50 51 60 20

Kirkekontoret
Guldagervej 89
75116190
Fax 75116152
Åbningstid:
Mandag lukket
Tirsdag, onsdag og fredag åben fra
kl. 9.00 – 12.30
Torsdag åben fra 16.00 -18.00
Guldager.sogn@km.dk

Organist
Karina Bøje Jensen
 50 93 33 27
organist@guldagerkirke.dk

Graver
Susanne Jensen
 75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk

Sognehuset
Krebsens Kvarter 74
Sønderris

Kirkelige handlinger
Aftale om dåb, bryllup og
begravelse træffes ved henvendelse
til Kirkekontoret

Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til
gudstjenester i Guldager kirke.
Ring til Esbjerg Taxa, 75 14 45 00
og bestil en vogn. Chaufføren vil
selv skaffe den fornødne underskrift hos kirketjeneren. Hjemkørsel arrangeres af kirkebetjeningen.

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

Spejderne ønsker
alle en rigtig glædelig jul
Vi holder juleferie - men
Juleaften kl. 14.00 er vi alle inviteret
med til en meget børnevenlig julegudstjeneste.
Du er også meget velkommen til at deltage

Vi ses igen til Spejdermøde
den 12. Januar 2015
og
FamilieSpejd
Lørdag den
10. jan 15
Kl. 10-12
Vi glæder os
til at se dig
Hver mandag i ulige uger kl. 18,30 – 20,00 i ”Nøglen” på Ravnsbjergvej 6 ved Midtgård
Vil du vide mere kan du også ringe til kredsfører Charlotte Mejer Friis tlf. 2224 5587

Baptistkirken i Esbjerg indbyder til Gudstjeneste
I ”Nøglen” Ravnsbjergvej 6, Sønderris
Søndag den 7. December kl. 10.30 Nadvergudstjeneste - Jørgen Jürgensen
Søndag den 14. December kl. 14.30 Gudstjeneste med barnevelsignelse
Søndag den 21. December kl. 10.30 Vi synger julen ind - Frank Korsbro
Søndag den 24. December kl. 14.00 Julegudstjeneste - Jørgen Jürgensen
Søndag den 28. December
Ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke
Søndag den 4. og 11 Januar 2015 kl. 19.00 - Møde i Evangelisk Alliance
Søndag den 18. januar
kl. 10.30 Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen
Se meget mere på Baptistkirkens hjemmeside…
www.baptistkirken-sydjylland.dk
Yderlige oplysninger gives gerne hos
Baptistkirkens præst Jørgen Jürgensen på tlf. 2180 6151

Sønderriset

Doven hestehygge på Midtgård
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