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De to små flittige ingeniører på forsiden går til daglig i ’Galaksen’, hvor det ser ud til at man ikke har
dårligt vejr, kun forkert påklædning….
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Efter Ann’s oplæg aflægger skolebestyrelsen en kort beretning

Ann E. Knuds

en

Om hjerne og hjerte hos 0 - 18 årige
Hvor bliver alle de søde, dygtige, interesserede og
engagerede piger af?
Hvorfor får drengene i gymnasiet næsten en hel
karakter højere til eksamen end pigerne?
I folkeskolen og uddannelsessystemet bliver der
lavet en benhård sortering af børnene. Det viser en
undersøgelse fra Evalueringsinstituttet fra 2005.
Billedet er klart.
Drengene ender groft sagt i en af de to kasser: duer / duer ikke.
Pigerne ender i den "pæne ende" af det gennemsnitlige.
Men ser man på børnenes hjerner, er der ingen
grund til at det ender på den måde. Det kunne være
helt anderledes!
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Onsdag d. 5/2
Stjernetorvet kl. 19.00-21.30

Derfor er hjerneforskningens viden om hjerneudvikling og
læring hos store børn blevet endnu mere aktuel.



Hvorfor taber vi så mange drenge ud af uddannelsessystemet?



Hvorfor vil pigerne - uafhængig af deres IQ og gode
eksamensresultater - alle sammen





være "noget med dyr eller børn"?
Kan tendenserne påvirkes?
Hvorfor er der "lukket på grund af ombygning", når
vores børn bliver teenagere?

TILMELDING
Senest mandag

d. 3/2 kl.12.00

kommune.dk
rg
je
sb
e
@
n
jp
:
il
T
1, med navn og
0
3
2
6
1
6
7
f.
tl
r
e
ell
deltagerantal .

SKOLEBESTYRELSEN indbyder i samarbejde med daginstitutionen GALAKSEN
og SSP alle forældre og interesserede
til et spændende og tankevækkende
foredrag med Ann E. Knudsen.
Ann E. Knudsen er cand. mag. og lektor i dansk og psykologi. Forfatter, foredragsholder og har været med i en
del TV og radioprogrammer.






Ann har skrevet bøgerne:
Hvor svært kan det være
Seje drenge og superseje piger
Pæne piger og dumme drenge
Køn, karakter og karriere
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Det er godt når vi kan arbejde sammen
I 0. klasse øver vi med børnene gennem leg og øvelser de sociale
kompetencer. Det er et vigtigt redskab for børnene at have. Det at
være i stand til at begå sig i mellem hinanden og kunne aflæse de
andre børn og voksne, det giver
børnene meget energi og overskud til at kunne koncentrere
sig om andre vigtige ting i skolen bl.a. alt det faglige som skal
læres.

Her øver vi samarbejde igennem leg og øvelser.
Pia Clausen
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Forældrebestyrelsen består af forældre fra de 3 afdelinger, Solstrålen, Regnbuen og Stjerneskuddet, der tilsammen udgør Galaksen.
Bestyrelsen vælges i foråret, og man sidder 2 år af gangen. I forældrebestyrelsen er der desuden 3 personalerepræsentanter samt institutionslederen. Arbejdet i bestyrelsen handler i høj
grad om at fylde rammerne ud og præge udviklingen i daginstitutionen i den retning, som efter
forældrebestyrelsens mening er vigtig, for at sikre børnene en god hverdag i daginstitutionen.
Forældrebestyrelsen er tovholder på en stor del af de fællesaktiviteter, der er i Galaksen, herunder kan nævnes fotografering af institutionens børn, fællesspisning samt vores store fælles julearrangement. Desuden arbejder vi i øjeblikket på at forbedre Galaksens udenomsarealer i samråd med ledelse og personale. Det skal udmunde i en legepladsdag, hvor vi i samarbejde med
forældrene vil udbedre og forskønne legepladsområderne, så de bliver mere attraktive for børnene.
Arbejdet i forældrebestyrelsen består af mange forskellige opgaver i løbet af året, alt efter hvad
der rører sig i institutionen i nuet. I forældrebestyrelsen har vi mange gode snakke og refleksioner og kan på den måde bruge hinanden til at finde de bedste mulige løsninger i forhold til børnenes hverdag, samt til den fremtidige udvikling i Galaksen.
I året 2014 vil en af de kommende opgaver blandt andet være, at vi i fællesskab drøfter, hvordan vi bedst kan arbejde med den nye tilbygning, der kommer i Galaksen. Dette er en spændende proces at være en del af, og jo flere vi er til at dele gode ideer og tanker med hinanden,
jo bedre hverdag og udvikling kan vi skabe for vores kære børn.
Forældrebestyrelsen spiller en vigtig rolle i arbejdet med at skabe en god dialog og et godt samarbejde mellem ledelsen, medarbejderne og forældrene i daginstitutionen. Alle forældre er ligeledes velkommen til at rette henvendelse, hvis man har nogle emner eller gode ideer, man gerne vil have taget op i bestyrelsen.

Billedfrisen herunder: Bestyrelsesmedlemmer i institutionen

På vegne af Galaksens bestyrelse.
Trine Lind/Søren Schau Kristensen

Bestyrelsesformand:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Tina Pedersen
Anders Hansen, Far til Tobias Søren Schau Kristensen
Mor til Søren i Stjerneskuddet og Emilie i Stjerneskuddet
Far til Kristian i Regnbuen
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Næstformand:
Sune Andersen
Far til Linnea i Solstrålen
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Forældrebestyrelsen har med stor succes afholdt Julehyggedag for alle børn, forældre og søskende i
Galaksen. Vi havde en super hyggelig eftermiddag på Stjernetorvet. Der var boder, hvor børnene
kunne klippe julepynt mm. Vi fik besøg af Julemanden, som Støt Galaksen havde fået fat på – Tak for
det, det var til stor begejstring for både børn og voksne. Der blev sunget, danset, klippet klistret,
spist æbleskiver, snakket og hygget. Endnu engang en helt fantastik tilslutning og opbakning fra alle
forældre i Galaksen.
En stor tak til Forældrebestyrelsen for den energi de har lagt i at give alle en dejlig hyggelig eftermiddag og tak til støt Galaksen for at de kender Julemanden ;-)
På Vegne af Galaksen
Trine Lind

Bestyrelsesmedlem:
Marie Kloster Nygaard. Mor
til Mathias i Solstrålen og
Jonathan i Regnbuen.

Bestyrelsesmedlem:
Kasper Nordstjerne
Far til Marius og Mauda i
Stjerneskuddet.

Bestyrelsesmedlem:
Charlotte Simonsen
Mor til Milla i Regnbuen.

Bestyrelsesmedlem:
Henrik Hunderup
Far til Clara i Regnbuen
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Indskrivning af nye børn til
kommende skoleår og førskolebørnene

Ved indskrivningsfristens udløb var der
indskrevet ikke mindre end 70 børn til de
kommende 0.klasser, heraf er ikke mindre
end 4 børn indskrevne fra andre distrikter.
Antallet af førskolebørn til april og ny
0.klasse børn betyder, at vi på ny danner 3
klasser, som vi også gættede på ved informationsmødet
Skulle der være et nyt lille kommende skolebarn, som ikke har fået en af de seje små
trøjer; ”Jeg skal også i skole,” er I velkomne til at komme forbi kontoret, for at blive
vel påklædt.
Vi er ved at lægge sidste hånd på planlæg8

ningen med Galaksen, med at få én eller 2
medarbejdere med over på skolen, for at
der er en kendt voksen, der kommer med
børnene i de første måneder, hvor alt er nyt
og fremmed. Det er på samme måde tanken
at gå i dialog med andre institutioner, som
leverer flere børn til skolen, bl.a. Børnehuset i Guldager.

Spændende foredragsaften er i
vente på skolen
Snyd ikke dig selv og din nabo, ven eller
familiemedlemmer for et spænende møde
med en foredragsholder, som både er meget
vidende i forhold til børns og unges udvikling, men også er rigtigt god til at formidle
sit budskab, således at det bliver fortalt på
hverdagsdansk. Glæd dig til den 5.februar,
hvor vi får besøg af Ann E. Knudsen på
Stjernetorvet.
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Skolebestyrelsens beretning
I forlængelse af foredraget med Ann E.
Knudsen aflægger skolebestyrelsesformand
Kristian Bertelsen sin årlige beretning på
skolebestyrelsens vegne.
Flere valg i Sønderris i foråret
Først og fremmest skal vi have nyvalg til
skolebestyrelsen af de 7 forældrevalgte repræsentanter. Tidsplan for dette meddeles
på Intra og på anden vis, så snart vi kender
noget til tidsplanen. Lige nu ved vi blot, at
der er en række ting som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, f. eks.: Skal andre have sæde i skolebestyrelserne, evenyuelt erhvervs- eller foreningsfolk?
Vi håber på en bred og alsidigt repræsenteret bestyrelse, med forældre til yngre og
ældre børn, til folk fra Guldager og Sønderris og gerne med meget forskellige kompetencer til at supplere hinanden i gode debatter. Det har der altid været god tradition for
på Sønderrisskolen, hvad enten der kun har
været én liste eller der har været valg, med
mulighed for at stemme på flere lister. Valget til skolebestyrelsen gælder normalt i 4
år, der kan dog indføres suppleringsvalg
hvert 2. år. Det er noget den ny skolebestyrelse skal tage stilling til.
Det vi ved lige nu, er at den ny skolebestyrelse skal tiltræde fra starten af det kommende skoleår til august.
Men der skal også være stort valg til Lokalrådet. Både institutionerne og på årsmødet,
skal der vælges nye folk til at varetage dette vigtige arbejde for hele Sønderris. Læs
om dette andet sted i bladet og mød op og
gør din indflydelse gældende.

Glemt tøj
Alt glemt tøj lægges frem i ugen op til vinterferien, 3.-7.februar.
Efterfølgende bliver det givet til en af byens humanitære organisationer.

Uge 12 – Kulturugen – 1864 og
krigens nederlags store betydning for Danmarks udviking
Hele skolen holder den traditionelle kulturuge, som i år handler om nederlaget i
2.prøjsiske krig, hvor hele Sønderjylland
blev tysk, indtil afstemningen 10.februar i
1920. Men nederlaget betød også anlæggelse af Esbjerg by og jernbane helt til Vestkysten.
Alt dette og meget mere skal alle klasser
arbejde med i denne spændende uge, hvor
6.klasserne er meget tæt på slagmarken,
idet de er på lejrskole på Rendbjerg, kun et
par kilometer fra Dybbøl Mølle og hele forsvarsanlægget med de forskellige skanser.

Peter Hundebøll
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...bragte i uge 4 sjette-klasserne på en jordomrejse i brødets tegn. Der blev
lavet 7 forskellige slags brød fra forskellige verdensdele. Det var rigtig
spændende både at lave det og smage på det hele bagefter.
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Sønderris Lokalråd håber at se mange
til årsmøde den 11. marts 2014
Sønderris Lokalråd har i sin levetid været drevet af
meget erfarne Sønderris borgere. Nu vil vi gerne have flere nye kræfter ind. Vi har arbejdet med bl.a.
gadelys, skiltning ved cykelstierne, bænke i Sønderris og de sociale arrangementer ’Spis Sammen’ og
’Sønderris Nytårsmarch’. Men kun fantasien sætter
grænser.
Har du lyst til at tage en tørn?

Følgende lokalrådsmedlemmer på valg: 2 folkevalgte, 1 folkevalgt suppleant, 5 repræsentanter for områdets institutioner og foreninger og 4 suppleanter for
samme. Ved konstitueringen er alle roller til det nye
lokalråd i spil.
Vores møder forløber i en hyggelig og åben atmosfære baseret på dagsorden med skriftlige referater.
Esbjerg Kommune vægter samarbejdet med lokalrådene højt og indkalder årligt til møder med Økonomiudvalgtet og Vej og Park.
Tommy Noer
Formand for Sønderris Lokalråd
11
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Ca. 100 personer deltog i den årlige nytårsmarch, som Sønderris Lokalråd arrangerede for tredje gang – igen i år var vejret med os, og igen i år var det med stigende deltagerantal.
Ca. 85 personer deltog i fællessuppen efterfølgende – se de dejlige fotos.
I år valgte vi at følge en stor del af den nye Sønderris EnergiSti – ca. 4 km i alt - igen for at holde fokus på områdets udvikling og Lokalrådets arbejdsområder.
Sønderris Lokalråd
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Sønderris EnergiSti er blevet udvidet med 1000 års skoven – se kortet – markeret med rød pil.
Ruten er nu 6,5 km. lang, og nogle af markeringspælene er blevet udstyret med km.
angivelse.
Brug og nyd vores sti… Pas godt på den – og husk at besøge 1000 års skoven mellem
Midtgård og Vestkystvejen – det er noget specielt!
Læs evt. mere her:

http://soenderris.dk/lokalrod/tusind%C3%A5rsskoven.asp
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TIL KALENDEREN

Afholdes i år søndag, den 23. marts 2014 fra kl. 12.
Vi har ikke den endelige plan for dagen endnu, men naturligvis bliver der
opvisning af de fleste af vore børnehold og en del af voksenholdene.
Endvidere forventer vi besøg af to gæstehold, nemlig Jernvedlunds damehold samt
det store, flotte og dygtige hold fra Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole.
Kom og se dem alle – der er noget for enhver smag.
Det endelige program bliver offentliggjort i Hjerting Posten og på vores
hjemmeside www.soenderris.dk/ssk .

SSK-LØB
Den 14/1 startede SSK Løb ny sæson op med et nyt 12-ugers forløb.
Der løbes tirsdag og torsdag kl. 17, og du kan sagtens nå at være med.
Der er følgende hold:
o

3-5 km

o

5-10 km

o

1/2 maraton hurtigt tempo

o

1/2 maraton langsomt tempo

Se http://soenderris.dk/ssk/lob2/ssklob.asp for mere information og tilmelding
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Søndag den 12/1-14 dannede Sønderrishallen
rammen om sidste spillerunde i turneringen inden ombrydningen til 2. halvdel af sæsonen.
Der var lagt op til god stemning og megen trafik i hallen, da vores dame senior og herre senior begge skulle spille om oprykning til serie 1.
Herreholdet havde gjort et godt forarbejde, der
var arrangeret indløb med navneopråb, lysshow, musik ved scoringer, i halvleg og i pauserne - desuden havde ”Renés køkken” sponseret sandwich til alle fremmødte tilskuere. Rig-
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tig mange tilskuere var i hallen for at bakke
samtlige hold op.
Kl. 13.00 var der kampstart for Serie 2 damer
Sønderris SK mod Varde HK, begge hold kunne med en sejr rykke op i serie 1. Kampen startede noget nervøst fra Sønderris’ side, men efter nogen tid faldt der ro på nerverne, overblikket og det gode håndboldspil blev fundet frem.
Første halvleg var ikke så rig på scoringer, efter
30 minutters spil stod der 7 – 7 i halvleg. Efter
peptalk fra trænerne Birger & Joan i halvleg
blev der speedet op, og der kom gang i scoringerne, cirka midt i 2. halvleg var stillingen 16 –
13 til Sønderris. Pigerne holdt fast i deres føring, 6 minutter før tid var stillingen 17 – 14 til
Sønderris.
Efter en super præstation fra hele holdet, og
især godt målmandsspil fra Melissa Djuurhus,
stod Sønderris som vinder af kampen med resultatet 21 – 15. Godt kæmpet, stort tillykke
med oprykningen, held og lykke i serie 1, tøser!
Herre senior kampen mod Sønderris SK og
Gørding-Lourup blev fløjtet i gang kl. 15.00.
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Begge hold havde mulighed for oprykning til
serie 1, dog kunne Sønderris nøjes med uafgjort. Endnu engang var de fremmødte tilskuere i Sønderrishallen vidne til en 1. halvleg, som
var fattig på scoringer, efter 19 minutters spil
var stillingen 7 -7, og i de resterende 11 minutter af 1. halvleg scorede hvert hold kun 1 mål.
1. halvleg sluttede med stillingen 8 – 8.
Efter en kort pause fløjtedes 2. halvleg op,
kampen fortsatte meget spændende - efter 10
minutters spil var stillingen 11 – 11. GørdingLourup fik held med deres spil, 3 minutter før
slutfløjt førte de 19 – 21, det lykkedes dem at
holde føringen, de trak det længste strå, og
vandt kampen 20 – 21. Tillykke til GørdingLourup med oprykningen, Sønderris herrerne
leverede champagne, de kunne fejre deres sejr
med.

løbet af kampen overbevist om, at han senere
skulle møde ind til landskamp i Boxen. Flot
kæmpet og 1000 tak for en underholdende og
kanon spændende kamp til jer alle. Op på hesten igen.
Sidst men ikke mindst en stor tak til alle fremmødte i Sønderrishallen, en speciel tak til lydog lys mestrene samt til ”Renés køkken”. I var
med til at skabe en fantastisk atmosfære i hallen både for spillere, trænere, modstandere - ja
en fantastisk oplevelse for alle tilstedeværende.
Annette Pedersen, Sønderris SK håndbold

For Sønderris SK leverede Michael Sommer en
pragt-præstation i målet. Tidtagerbordet var i
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SSK Spinning udskifter over halvdelen af eksisterende cykler til nye med
Watt målingsudstyr påmonteret. Dette for at vores medlemmer kan optimere deres træning i klubben.

Med det nye udstyr er det muligt via det nye "performance console", at se tid, kadence, puls, kalorier og
watt. Alle data kan selvfølgelig ses i et her og nu billede, men også som max og gennemsnit. Konsollen
vil også tage brugerens individuelle tal i betragtning - f.eks. maksimal puls - og beregne relative værdier.
Vi forventer, at der kan ”spinnes” på de nye cykler fra sidst i januar måned 2014” udtaler afdelingsleder
Henrik Thomsen SSK Spinning.
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Søg mere information på:
http://www.soenderris.dk/ssk/generelt/spinning-side.asp
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Gederne
Hun-gederne er kommet på stald, hvor de skal
føde deres kid. Vi regner med at det bliver i
starten af februar. Sidste år fødte de to kid hver
i slutningen af januar. Det er spændende at se
hvor mange de får i år. De har det begge godt
og nyder at gå inde, hvor de får megen opmærksomhed. Bukken går sammen med en kastrat fra
sidste år. De går sammen på marken bag æblehaven.
Geder er drægtige i 5 måneder omregnet til 149
dage, hvor brunstperioden ligger i august.
Hun-grisen ”Møffe” og hendes 5 smågrise har
det godt. De er vokset sig store og frække. De
er meget legesyge og elsker at få besøg på marken. I åbningstiden er I altid velkomne til at gå
ind på marken til dem. I personalegruppen drøfter vi slagtetidspunktet og søger derfor viden
om den danske landracegris. Grisen er et nyt
dyr på Midtgård og derfor har vi ikke den store
erfaring med disse. Hvis nogle af jer læsere har
en viden om denne race, hører vi gerne fra jer.
Vi regner med at smågrisene vejer ca. 45 kg. Vi
påtænker at slagte en af dem i nær fremtid. Vi
vil da prøvesmage kødet og finde ud af hvad der
smager bedst.
Herefter planlægger vi at soen farer i april 2015
så vores publikum har noget at kigge på til fødselsdagen samt til vores høstmarked.
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Vinterferien
I vinterferien i uge 7 har vi åben på Midtgård
hver dag fra 9 – 16.30. Kom og nyd ferien i
stalden eller du kan hoppe på den store hoppepude i hallen, hvor det også er muligt at dyrke
boldspil og hockey.
Fødselsdagen Søndag den 11. maj
Midtgård fejrer fødselsdag søndag den 11. maj
fra kl. 10-16. Kom og nyd dagen på gården hvor
det summer af liv. Der vil være mange aktiviteter samt salg af pølser, brød, kage, boller og
kaffe.
Kanin/hestehold
Hestene har det alle godt, De ser fine ud. Konik
har lige haft tandlæge da han havde nogle grimme tandspidser. Kalenderen siger jo det er vinter udenfor, hvilket betyder at vi ofte kommer
til at aflyse ridningen, indtil videre dog mest
pga. af regn og vand, ikke pga. sne og is som de
sidste vintre. Men heldigvis hygger vi jo bare
med noget andet i stalden eller hallen.
I julen døde Midtgårds 2 ældste kaniner desværre. De var gamle og kunne være blevet 7 år i
april. I sidste uge hentede vi en ny lille unge
som er faldet godt til. Den er blevet døbt Sky og
får meget opmærksomhed. Vi har stadig et par
ledige kaniner, så hvis nogle sidder med et øn-

Sønderriset

Energistien/skoven
Vores snedker har på nuværende tidspunkt færdiggjort to at af de balanceredskaber som er opstillet på Energistien. Der mangler nu kun nogle
meget smukke svampe og bænken. Svampene er
under udformning og det er muligt at følge udviklingen af dem foran hallen.
Fastelavn
Vi fejrer fastelavn fredag den 28/2 – Vi slår katten
af tønden i værkstedet. Alle er velkommen og der
vil være en præmie til den bedst udklædte. Afslutningsvis spiser vi fastelavnsboller og drikker saftevand. Prisen for deltagelse er 10 kr.

ske om at eje en kanin, kan i kontakte personalet
på Midtgård.
Mandagshygge
Vi har fra første januar, bestemt os for at lave lidt
om på vores mangeårige mandagshygge-koncept.
Det har jo været fast kutyme at børnene hver mandag fik et stykke kage om eftermiddagen. Fremover vil hyggen bestå af forskellige spiselige ting.
Det kan være suppe, frugt, lune rette og bålmad.
Vi vil prøve at tale med vores besøgende om hvad
de har lyst til. Og så vidt muligt inddrage dem i
forberedelsen af maden. Vi vil I vid udstrækning
gøre brug af Midtgårds egne afgrøder, frugt og
bær.

Midtgårds heste
På Midtgård har de fire heste, den ene hedder Felix, den anden hedder Kille, den tredje hedder Konik, den sidste hedder Tarzan. Når det er mandag
rider mig og mit hold. Vi trækker selv hestene ned
på ridebanen, vi strigler selv hestene og ligger sadel på, og giver dem hovedtøj på. Så er vi klar til
at ride, vi skridter i 15 minutter og traver i 25 minutter og galopperer i 10 minutter. Bagefter sætter
vi dem ned på marken, så får de hø. Dem der
hjælper hedder Signe og Fie. Bagefter går vi over
i huset og hygger os. Næste dag kommer der nogle andre og rider på dem. Men Tarzan er bare en
hygge hest.
Hilsen Jasmin Bønnelykke
Økologisk Hestegødning
På Midtgård kan der afhentes økologisk hestegødning til køkkenhaven. Gødningen ligger på marken og indeholder ikke halm.
Kig også her:
https://www.facebook.com/landogby
http://midtgaard.esbjergkommune.dk

Fie Bornich
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Et regnvejrs-frikvarter
Alle børn i indskolingen skal ud i hvert frikvarter. Der skal
frisk luft og bevægelse til hjernen.
Billederne her viser hvorfor regn- og skiftetøj i skolen er
vigtige. Børn drages af vand og det er et helt fantastisk at
kunne udforske, bare den rigtige påklædning er til stede.
Pia Clausen

24

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

Spejderkredsen har et godt tilbud til dig!
I FLOKKEN (0. - 3. klasse) er der plads til flere spejdere,
og vi inviterer derfor alle friske børn til at være med,
- til at lege, få nye venner, synge, gå på opdagelse i naturen,
lave små konkurrencer og meget mere.
Er du ældre er du Velkomme i TROPPEN (.4. - ? Klasse)
- men også (for)ældre søges til fællesskab i Spejdercafén
eller som medlem af førerstaben.
FamilieSpejd, (der er for børn
fra 3—? Års alderen sammen med
mindst én af deres forældre)
inviterer til Skovser-møde
den 1. marts kl. 10-12
Spejder fastelavns Gudstjeneste
Søndag
den 2. marts
kl. 10
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 9. Februar
- ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke
Søndag den 16. Februar kl. 10.00 - Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen
Søndag den 23. Februar kl. 14.30 - Café gudstjeneste - Jørgen Jürgensen
Søndag den 2. Marts kl. 10.00 - Fastelavns gudstjeneste –v/ spejderne
Fasteprojekt starter
Søndag den 9. Marts kl. 14.30 - Gudstjeneste
Søndag den 16. marts kl. 10.00 - Gudstjeneste Søndag den 23. marts kl. 14.30 - Gudstjeneste Søndag den 30. marts kl. 10.00 - Nadvergudstjeneste og Årsmøde

.

Se meget mere på Baptistkirkens hjemmeside…..www.baptistkirken-sydjylland.dk
Yderlige oplysninger gives gerne hos
Baptistkirkens præst Jørgen Jürgensen på tlf. 2180 6151

Sønderriset

Fredag d. 28 februar holder vi den første spaghettigudstjeneste efter jul. Vi starter med
familiegudstjeneste kl. 17.30.
Kl. 18.00 spiser vi spaghetti og kødsovs, og kl. 18.50 kan man tage hjem og se
Disneysjov. Kom og vær med til en god start på weekenden.
Sted: Sognehuset Sønderris
Tid: 17.30
Dato: 28. februar
Pris: 20 kr. pr. voksen, 10 kr. pr. barn
Tilmelding: mette@mette-praestegaard.dk
For mere info: guldagerkirke.dk

Sogneeftermiddage
i Guldager Sogn

Sogneaftner
i Guldager Sogn

Sogneeftermiddagene, som vi har afholdt i vores
Sognehus i Sønderris fortsætter som hidtil den
første onsdag i måneden kl. 15 – 16.30. Første
gang i foråret er

Som noget nyt vil vi afholde en række sogneaftner i Sognehuset, Krebsens Kvarter 74 i Sønderris, hvor vi vil tage teologiske og filosofiske emner op. Alle aftner starter kl. 19.30, og der vil være mulighed for at købe kaffe/te og kage.

Onsdag den 5. januar kl. 15 – 16.30
i Sognehuset, Krebsens Kvarter 74 i Sønderris

Forårets program

Vi starter sæsonen med en sangeftermiddag og en
efterfølgende drøftelse af, hvad vi ønsker os af de
kommende sogneeftermiddage.

Onsdag den 26. februar
Sognepræst Anders Quistorff, Gjesing Kirke:
Kirkegaards værk: ”Sygdom til døden”

Alle er velkomne.
Gratis adgang
Kaffe/te med brød koster 10 kr.

Torsdag den 20. marts
Forfatter og tidligere sognepræst Ole Juul:
”Martin A. Hansen og Evangeliet”
Onsdag den 30. april
Sognepræst Brian Bannerholt, Guldager og Hostrup kirker:
”Dannelse og moral”
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Guldager Kirke

GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP

Sognepræst
Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
 75 11 60 30

Dato

Sognepræst

1. feb.

10.30

2. feb.

10.30

9. feb.

10.00

16. feb.

09.00

23. feb.

10.30

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

Guldager

Hostrup

Præst

Bemærkninger

Dåbsgudstjeneste

09.00

4. s. e. H. 3 k.

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

sidste. s. e. H. 3 k.

10.30

Septuagesima

Seksagesima

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

25. feb

19.30

Aftengudstjeneste

09.00

Fastelavn.

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

2. marts

10.30

Sognehuset
Krebsens Kvarter 74
Sønderris

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

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt

MPF: Mette Præstegaard Friis

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.
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Disse tykke geder går og venter på at det bliver tid at nedkomme med de nye
gedekid, der skal komme. Et forårstegn i den blege vintersol på Midtgård.
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