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hentes på skolen , Midtgård eller i MulSØNDERRISET’:
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Sønderris Sports Klub,
Baptistspejderne, Beboerhuset Midtgård, FDF, Guldager Sogns Menighedsråd, Daginstitutionen Galaksen
og Sønderrisskolen

Side 3-4: Gode nyheder fra Sønderris
Side 5: Sidste skoledag
Side 6-7: Lokalrådet
Side 8-9: Sønderrisdage: Sønderrisløbet og
halbal
Side 10-11: SSK-nyt
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Side 16-17: SSK håndbold
Side 18: Minisportmix

Side 19: 5. Klasse til ESC
Side 20-21: Udedage i SFO’en
Side 22: Billedkunst og ugler
Side 23: Fastelavnsfest i 0.
Side 24: I-pads i indskolingen
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Side 30: Baptistspejderne
Side 31: Guldager Kirke
Side 32: Sjov på plænen på sidste skoledag

Sidste Skoledag er det tradition, at 9.klasserne kaster karameller i grams til de yngre
elever. Her ses udbyttet for en af de mere velorganiserede ;-)
Hvad man i ungdommen nemmer—man ej i alderdommen glemmer. Hvis det holder stik, så har SSK
medvirket til at skabe en livslang interesse for sport og motion hos disse små tumlinger, som har deltaget
i ’Minisportmix’ her i foråret — et af de mange tiltag, som vores lokale klub tilbyder.
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En stor tak til alle aktive og engagerede
borgere i Sønderris og Guldagerområdet. Uden de mange ildsjæles store engagement for vores by ville meget i vort
område falde til jorden eller aldrig været
kommet op at stå.
Midtgaard
Vi kan se på de langt over tusinde, der kommer til
Midtgaard når der er Åbent Hus ikke mindre end 2
gange om året. Her er der rigtigt mange hænder, som
sørger for at de besøgende kan få en rigtig god dag,
hvad enten det er et barn under skolealderen, det er
yngre eller ældre skolebørn med og uden familier eller
de lidt ældre i lokalområdet. Alle kan få en god oplevelse ved at møde op, og tage imod de tilbud, der er på
programmet.
Sønderrisdage i august
Så snart sommeren er ovre kaldes der igen til Sønderrisdage, med start mandag den 25.august. Ugen indeholder Banko i Sognehuset, Sønderrisløb, Åben hus i
Fitness, Vinsmagning, Fotografering til SSKs julekalender, Forældrefodbold, Kom & Dans, Piloxing (et
mix af Pilates, Box og Dans), Bedsteforældrebanko på
skolen, Fælles morgenmad i Sognehuset, Børnemarkedsdag og det hele slutter lørdag den 30.august
med Halbal. Et sandt overflødighedshorn af muligheder, for at møde venner og bekendte, eller hilse på ny
Sønderrisborgere, som også har lyst til at støtte op og
være aktive i byen.
Meget godt arbejde på tværs, til gavn for mange
Men det er ikke kun ved særlige lejligheder, der bliver
inviteret på tværs. Daginstitutionerne i Guldager og
Sønderris arbejder sammen med skolen om af få rigtigt

gode overgange, når daginstitutionstiden er ved at slutte og børnene skal være førskolebørn. Det er ikke kun
de voksne i daginstitution og skole, der mødes før og
efter børnene skal skifte institution. Børnene kommer
også på besøg på skolen, for at blive fortrolig med de
helt nye rammer, og forældrene er på skolen 3 gange,
inden deres barn for alvor skal starte på skolen.
Lidt på samme måde er det, når SFO tiden er ved at
ebbe ud i 3.klasser, her er det klubben der inviterer eleverne på besøg, efter klubbens folk først har været på
besøg i skolen.
Når der inviteres, gælder det alle i Sønderris og
Guldager
Når f.eks. SSK inviterer til Juletræ, fastelavn eller sæsonstart, så sker det ofte i tæt samarbejde med skolen,
således at vi sikrer, at alle børn og unge får de relevante oplysninger direkte til dem selv og deres familie. Tit
bliver der yderligere fulgt op på hjemmesider og i Sønderriset.
De professionelle samarbejder også på tværs
Fast 4 gange årligt og ellers efter behov mødes Sønderris og Guldager SSP udvalget. Hvem er med i et SSP
udvalget? spørger en og anden. Det er Familieafdelingen, SSP og forebyggelseskonsulenten, repræsentanter
fra daginstitutionerne, klubben, Midtgaard, politiet og
skolen. I SSP regi arbejdes der med forebyggende emner. Det aftales hvordan 9.klasses eleverne kan få en
god afslutningsdag, når de kommer retur fra Gryden,
eller hvis der har været gang i hærværk, unge, der har
forsøgt sig med stoffer mv. I de seneste 3-4 år har SSP
udvalget kunnet notere, at Sønderris børn og unge, er
blandt de meste rolige og ”velopdragne” i vor by. Politiet er tit kommet til et SSP møde og sagt: ”Der har
stort set ikke været noget hvor Sønderris unge har været aktive, på den gale side af loven.” SSP udvalget
vælger dog at fortsætte sit arbejde, med at være oply3
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sende, med foredrag til unge, forældre mv. senest var
det Ann E.Knudsen institutioner i området var gået
sammen om at invitere, for at fortælle om, hvad sker
der i hovederne på vore børn og unge. Tidligere har vi
haft besøg af folk, der har eksperimenteret vel rigeligt
med både den ene og anden slags stoffer. SSP står for
Social-Skole og Politi. Udvalgets arbejde er at være
forebyggende, og det kan vi vist godt notere, at det er
lykkes til fulde.
Lokalrådet er også kommet på banen
Lokalrådet består af folkevalget fra Sønderris, 4 stk.,
Udvalget har netop konstitueret sig med ny formand
idet den tidligere formand, Tommy Noer, ikke kan være med i bestyrelsen længere, efter sit valg til Byrådet.
Men Janni Ulrichsen, som har erfaring fra såvel skolebestyrelse, SSK-bestyrelse og menighedsråd, har nu
taget over på formandsposten. I lokalrådets arbejde
deltager daginstitutionen, Midtgaard, skolen, menighedsrådet.
Lokalrådet er Sønderrisborgernes talerør direkte til
Rådhuset. Der bliver hvert år holdt møder med Vej &
Park omkring vore stier og grønne områder. Energistien er et produkt af samarbejdet mellem Vej &
Park, SSK og Midtgaard. Cykelstier i området er ofte et
tema både med økonomiudvalg og Vej & Park, det
samme er en lokal hundeskov. Lokalrådet er også værter ved flere årlige ”spis sammen” aftener, hvor alle i
lokalområdet inviteres til en billig, god og veltillavet
menu, som lokale har stået og forberedt timerne inden
de ca. 75 deltagere kommer og nyder, maden og selskabet i et par timer. Sønderris nytårsmarch er også Lokalrådet, der har startet en god tradition, med at komme ud
på en frisk tur i lokalområdet på årets første dag og
nyde en skøn gang suppe, sammen med mindst 100
andre Sønderrisborgere.
De enkelte institutioner gør også mange ting
Det er vigtigt for instituionerne (daginstitution, skole
mv.) at holde en god dialog med hjemmene, som levere
børn eller unge til institutionerne. Der arrangeres aktivitetesdage, arbejdsdage, bedsteforældredage teater,
musik mv. F.eks. er der mere en 160 af Sønderrisskolens elever, som hver eneste uge dyrker korsang. Det er
mere end 25% af alle i Esbjergs Kulturskole, som synger i kor. Til dette arbejde er det også vigtigt med god
opbakning fra hjemmene, også når der skal forberedes
ture, koncerter, Luci morgen, med påklædning af alle
aktive korsangere i købet af 30 minutter, korlejrskole
til Rendbjerg eller koncerttur til Finland eller andre
lande hvert 2. år.
Senest har skolen også etableret en støtteforening.
En støtte forening som inviterer til arbejdsdage på skolen, senest i maj, hvor et halvhundrede mennesker fik
skolen til at tage sig pænt ud, og fik igangsat maling af
forskellige aktivitets hinkeruder mv.
Det er Støtteforeningens, skolebestyrelsens, SSKs og
klubbens fælles fortjeneste, at vi sidste år kunne indvie
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vores ny multibane, som har været brugt rigtigt mange
timer, hver eneste dag siden. Støtteforeningen er fortsat
i arbejdstøjet, for at samle ind til mindre og større ting.
Men til Sønderrisdagene er det Støtteforeningen og
skolen, som står både for Bedsteforældre dag, og Børnebazaren (børne boder). Vil du gerne være medlem af
Sønderrisskolens Støtteforening, kan du skrive til undertegnede, phu@esbjergkommune.dk. Kontingentet
er meget beskedent, og dækker et helt skoleår.
I Sønderris er der altid frivillige, som er klar til at
tage handsken op, og give et nap med
Meget er slet ikke kommet med i ovenstående, og du er
velkommen til at skrive til redaktionen, med en lille
historie om noget, der skal med, næste gang. Du skal
lige vide, at Sønderrisset, skrives, trykkes og uddeles til
alle i Sønderrris og skolesøgende elever, som bor uden
for området. Men det er daginstitionerne, SSK, Midtgaard, Baptistspejderne og skolen, som sammen dækker alle bladets udgifter. Hvilket er et betragteligt beløb, for det er vigtigt at få fortalt gode historier fra alle
udgiverne. Senest kan skolen fortæller, at på trods af, at
rigtigt mange steder har det knebet med at få en ny skolebestyrelse på plads, så var der allerede de nødvendige
7 forældre og flere suppleanter som stillede deres mandat til rådighed på opstillingsmødet.
Fremtiden
Det er redaktørens ønske, at der fortsat kan kæmpes om
gode og fælles værdier i Søndderris, således at næste
generation af børn og unge også får en bred vifte af
tilbud i lokalområdet, hvad enten det er til spejder på
Midtgaard, en idrætsaktivitet i SSK, tilbud i Kulturskolen eller nogle helt nye ting, som vi slet ikke har set
endnu i lokalområdet.
Men nu skal vi først nyde Sct.Hans, som også er i lokale hænder i Sønderris, en skole afslutning og en velfortjent sommerferie.

De bedste sommerhilsner
Peter Hundebøll
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De fremmødte udtrykte stor tilfredshed med menuen.
Foto: Mads Frahm

Sønderris Lokalråd har igen afholdt et spis sammen arrangement.
Denne gang var der lidt færre deltagere, idet andre gode kræfter havde arrangementer både i SSKs håndboldafdeling samt i Sognehuset.

6

De fremmødte havde en rigtig hyggelig aften i foyeren i Sønderrishallen,
og traditionen er kommet for at blive,
så vi gentager arrangementet til efteråret.
Tommy Noer
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Vi er i fuld gang med at planlægge årets byfest i Sønderris!
Når du sidder med dette blad i hånden, er programmet stort set på plads.
Du vil kunne finde det her: http://soenderris.dk/ssk/soenderrisdage2014/index.asp
Her vil du hele sommeren over kunne følge med i eventuelle ændringer og tilføjelser til programmet.
Vi kan dog godt afsløre, at en del af arrangementerne er gengangere fra tidligere år – gode, velgennemprøvede koncepter, som trækker mange mennesker. Der vil dog også komme et par nyheder!
Nogle af programpunkterne er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bankospil
Kom og Dans
Diskotek for 4.-6. klassetrin
Vinsmagning
Forældrefodbold
Petanque turnering
Fælles morgenkaffe
SønderrisLøbet – se annonce her i bladet
Halbal – se annonce her i bladet

Byfesten arrangeres af de foreninger/institutioner mv., der til enhver tid har lyst til at være en del af arrangementet.
Koordinator for byfesten er Søren Langelund, som kan kontaktes via ssk@soenderris.dk, hvis du har et
eller andet, du vil byde ind med – det kan være et forslag til et arrangement, en hjælpende hånd, en god
idé, ris, ros – uanset er du altid velkommen.
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Brug vores hjemmeside

Spinning

I SSK har vi naturligvis en strategi om, at vi annoncerer og skriver i de trykte medier i nødvendigt omfang – dels for at holde dig opdateret – dels for at
markedsføre os over for især potentielle nye medlemmer, som ikke rigtigt kender os endnu.
Vi bruger selvsagt Sønderriset, der kommer 6 gange om året – og i nogen udstrækning Hjerting Posten, der kommer 10 gange årligt.
Men tingene går af og til lidt stærkt – og det harmonerer ikke altid med deadlines og udgivelsesdatoer. Derfor er det vores politik, at hjemmesiden
opdateres og holdes ajour stort set straks, der er
noget nyt at fortælle.
Så det er en rigtig god idé at gøre det til en vane
jævnligt at kigge forbi www.soenderris.dk/ssk
Du kan også blive abonnent på vort nyhedsbrev,
der udsendes med jævne mellemrum.
I dette blad kan du se, at vi er i gang med planlægningen af Sønderrisdage… Her er en oplagt ting at
holde dig ajourført med via hjemmesiden, da programmet udbygges og ændres hen over sommeren.

Ligeledes fortæller afdelingsleder i spinning Henrik
Thomsen, at afdelingen endnu ikke har helt overblik over, hvilke hold, der kører hen over sommeren. Men er du til spinning, så kan du også i dette
tilfælde finde svarene på hjemmesiden. Eller på
facebook.

Facebook
Flere afdelinger i SSK har egne grupper på facebook. Både løb, håndbold og spinning bruger jævnligt dette medie, ligesom vi også benytter gruppen
for SSK generelt.
Så du har gode muligheder for at holde dig orienteret… Det er bare med at gøre det til en vane.
Skulle du blive i tvivl om noget, så er vi aldrig længere væk end ssk@soenderris.dk
God sommer!!
PS: Vi ses vel til Skt. Hans arrangementet? Se annoncen herunder.
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Du kan få sat ansigt på den nye bestyrelse her:
På billedet ses bagest fra venstre: Lene Terp, Laila Malmros, Børge Christensen, Tina Larsen og Susanne
Nielsen. Forrest fra venstre Mads Dammark, Inge Hansen og Henrik Thomsen
Søren Finnerup var sygemeldt, og mangler således på billedet.

Efter den nyligt afholdte generalforsamling er den nye bestyrelse i
SSK på plads og klar til at tage
udfordringerne op.
Og dem er der rigtigt mange af - men
alle vil arbejde for at skabe en god
lokal sportsklub, hvor der er plads til
alle og med rigtigt mange forskellige aktiviteter både inde og ude.

Du kan finde en beskrivelse af de enkelte medlemmers arbejdsområder på hjemmesiden under
fanen SSK, men overordnet set skal de styre
klubben og være med til at sætte rammerne for den kæmpesværm af frivillige
ledere, trænere, hjælpetrænere, administrative hjælpere, arrangementskoordinatorer, cafébestyrere osv. osv., som udgør rygraden i vores fantastiske forening.
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Langfredag kl. 09.00 trillede en dobbeltdækkerbus
ind foran Sønderrishallen, hvor der allerede stod 60
meget tændte og forventningsfulde U14-, U16-,
U18- og Dameseniorspillere, og en håndfuld trænere – alle helt klar på en tur til Arnhem i Holland.
Kort efter var bussen lastet med alverdens tasker,
liggeunderlag og soveposer, hvorefter kursen blev
sat sydover under højt humør – ikke mindst fra vores chauffør, Nick.
Undervejs var der højlydt grinen og snakken på
1.salen, hvor spillerne var placeret. Vi ankom til
Arnhem kl. 19.00, stadigt med højt humør, der dog
blegnede lidt, da vi kunne konstatere, at U16 skulle
spille i en anden hal end alle andre hold, og ca. 15
km. fra Valken Huizen, hvor alle vi andre skulle
spille. Men der skulle mere til, at ødelægge det helt
ekstremt gode humør hos alle i SSK-dragter.
Efter et godt aftensmåltid og en god nats søvn var
vi klar til de indledende kampe der startede lørdag
morgen kl. 08.20.
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Vi fik U16-pigerne transporteret godt ud til den hal
de skulle spille i. Godt vi havde Gitte ”Laksko”
med, og at Søren Langelund kom derned som tilskuer, så de kunne assistere med U16’s kampe når
Kathrine og Pernille skulle spille for Damesenior.
Desuden trak vi på andre forældre der var villige
til, at transportere U16-pigerne frem og tilbage –
TUSIND TAK FOR DET!
Alle spillede 3 indledende kampe i løbet af lørdagen – gode, tætte og meget spændende kampe med
stor tænding fra de Danske Piger i røde trøjer.
Da lørdagens kampe var overstået kunne vi konstatere, at samtlige hold fra Sønderris skulle spille Bslutspil om søndagen, hvorefter vi kunne vende tilbage til skolen – godt trætte og brugte alle sammen.
MEENN U18 og Damesenior’s energi var ikke helt
opbrugt, idet de brugte en del af natten på socialt
samvær – det var der så sandeligt også andre hold
der havde fundet på, og mange af dem var langt
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mere støjende end Sønderris-pigerne, hvilket gav
en besværet og ikke særlig lang nattesøvn.
Alle var dog klar til søndagens kampe – igen skulle
alle hold spille mindst 3 kampe. Dagen endte med,
at U14-1 og Damesenior begge kvalificerede sig til
B-finalen, mens de andre hold måtte se sig slået
med få marginaler.
U14-1 måtte se sig slået i finalen i en tæt og meget
hurtigt spillet kamp. Pigerne gik fra banen i højt
humør trods nederlaget, og mange forældre og trænere klappede dem ud.
Damesenior spillede en tæt og hård kamp mod et
lokalt hold, og måtte efter 10 minutter indse, at
målscoren var i minus med 2. De holdt dog hovedet
koldt, og kunne efter 20 minutter gå fra banen med
en 3-måls sejr, og kunne således hente en pokal på
stævnekontoret.
Efter et hurtigt bad var det retur til skolen og få
pakket. Vi fik aftensmaden på skolen, hvorefter
Nick holdt klar med bussen ude foran.
Turen hjemad var en anelse mere stille og rolig – i
hvert fald set i forhold til turen derned! Nok begrundet i en masse gode håndboldkampe og alt for
lidt søvn.

Vi landede ved Sønderrishallen mandag morgen kl.
04.00, hvor der stod mange – og nok mere trætte –
forældre klar til, at afhente spillere og trænere.
Træner-teamet vil gerne takke jer alle for en rigtig
god tur – vi oplevede ikke problemer med nogen af
jer en eneste gang! Imponerende når vi var så mange afsted. Vi håber virkeligt, at I alle er klar til en
tur til Påskestævne i 2015. Og tusind tak til alle forældre for lån af jeres skønne unger!

Søndag den 16. marts sluttede SSK gymnastik
vintersæsonen af med en forårsopvisning i Sønderrishallen.

Vi så også nogle rigtigt flotte gæsteopvisninger –
både traditionel gymnastik, spring på højt niveau,
rytmiske serier, show-numre osv. osv. Det var meget betagende at se på – ikke mindst, da de ca. 120
elever fra Bramming Gymnastik og Idrætsefterskole sluttede opvisningen af med et forrygende
show.

I løbet af 3 timer havde vi i omegnen af 1000 mennesker igennem hallen – ca. 400 tilskuere, 200 gæstegymnaster, ca. 200 af vore egne gymnaster samt
en masse hjælpere, instruktører mm.
Alle hold, fra de yngste til de ældste, gav smagsprøver på, hvad der er blevet arbejdet med i løbet
af vinteren af flotte koreografier, hotte danse,
sanglege, hop og spring og lidt mere traditionel
gymnastik. De voksne gav flotte, velkoreograferede opvisninger, mens de helt små sammen med
deres forældre mere gav et godt bevis på, at de nu
er blevet introduceret til konceptet om, at det er
sjovt at bruge kroppen. Årgangene midt imellem
viste, at de allerede har forstået, hvor sjovt og inspirerende, det er at dyrke idræt – og de viste sammen med de dygtige ledere nogle sjove og fine
ting.

Tekst og fotos: Annette og Mads, SSK håndbold

Der kan ses smagsprøver på fotos fra dagen på de
følgende sider her i bladet – og vi har lagt en masse billeder fra dagen på www.soenderris.dk/ssk her kan I gå på opdagelse og finde jer selv.
Tak for denne sæson – vi ses til september!

Janni Kristiansen, SSK gymnastik
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Vojens Påskecup
2. weekend i april deltog U10 & U12 piger i Vojens påskecup med 5 hold. Trænerteamet havde
besluttet først at køre lørdag morgen, så alle spillere og trænere var friske & klar til en masse gode
håndboldkampe. Lørdag blev der spillet indledende
kampe, hvorefter hvert hold gik videre i enten A
eller B slutspillet alt afhængig af placering.
Lørdag aften var der arrangeret disko for samtlige
spillere, og det var U10 pigerne helt opsat på at
møde op til, og inden vi så os om var en del af U12
spillerne også med på fest. Mission
”smukkesering” gik i gang, sikke yndige piger vi
havde med til bal. Ret hurtigt besluttede U12 pigerne, at de hellere ville hjem på skolen og hygge, så
de hoppede på en bus retur til skolen. Der var fest i
U10 pigerne, som blev til den bitre ende.
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Da det først blev sengetid var der ret hurtigt ro i de
to lokaler, dog kunne vi konstatere, at vi I trænerteamet havde nogle, som virkelig kunne snorke.
Gad vide, om der findes konkurrence i snorken, så
har vi deltagerne med gode chancer.
Søndag var det tidligt op, og efter morgenmad var
det igen tid til masser af godt håndboldspil. Vi havde hold med i både A & B slutspillet, og det lykkedes at få hold med i semfinalerne dog uden sejr.
1000 tak til alle tøserne for en rigtig god tur. En tur
med god håndbold, fight, socialt samvær, opbakning & godt humør. Vi forventer at gentage succesen i 2015 for U10 & U12 pigerne.
Tekst og fotos: Annette og Mads, SSK håndbold
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Fredag den 25. april var der indbudt til afslutningsfest for hele ungdomsafdelingen i Sønderris Sportsklub Håndboldafd. Ca. 250 spillere, forældre, søskende, trænere og ledere var tilmeldt, og der var
lagt op til en hyggelig og festlig afslutning på sæsonen 2013/2014.
Vi mødtes på Stjernetorvet på Sønderrisskolen,
hvor der fra start var god stemning og højlydt snakken. Da der var budt velkommen til festen, blev der
fra hvert holds trænere/ledere holdt et lille oplæg
omkring den forgange sæson og sjove og ”pinlige”
episoder. Som afslutning på hver tale skulle årets
spiller/årets kammerat kåres på hvert hold. Titlen
blev præmieret med en pokal eller en biografbillet
og en T-shirt, og ikke mindst bifald, der næsten fik
loftet ti, at lette.
Pludseligt og midt i det hele var der ringen i skolegården – ingen af børnene var i tvivl, om hvad det
var, der ringede: En Hjem Is-bil, hvor chaufføren

stod klar med en is til alle børn. Til forældrene var
der kaffe og kage.
Efter en kort pause fortsatte indlæggene og kåringerne af spillerne, hvorefter det var tid til kåring af
årets træner. Årets træner 2014/2015 i håndboldafd.
blev U14-træner Peter Jakobsen, der modtog sin
titel under stort og meget velfortjent bifald og megen fløjten og råben – TILLYKKE TIL PETER!
En god aften var veloverstået i rigtigt godt selskab,
og vi kunne takke af for sæsonen 2013/2014 med
manér!
Endnu en gang tusind tak til alle spillere, trænere,
ledere og forældre for en overvældende opbakning!
Tekst og fotos: Annette og Mads, SKK håndbold
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Ingen sæson uden et eller flere nye tiltag
i SSK!
Denne sæson er ingen undtagelse – og blandt flere forskellige tiltag har vi valgt at fokusere på Mini
Sportsmix for børn, som SSK har udbudt dette forår.
Fra gang til gang laver vi noget forskelligt inden for de
forskellige idrætsgrene – blandt andet diverse boldspil
(håndbold, fodbold, hockey, rundbold osv.), gymnastik
og leg og hvad vi ellers lige kan finde på – holdt på et
enkelt og nemt niveau, så alle kan være med.
Ideen er, at ungerne får lov at snuse til en masse forskellige ting – leger og lærer, at det er sjovt at dyrke
sport. Og får måske en idé om, hvad de kunne tænke
sig at gå til.
Aktiviteterne foregår forskellige steder – afhængig af
vejret, men vi har mulighed for at bruge gymnastiksalen på Sønderrisskolen samt boldbanerne og multibanen ved Sønderrishallen.
Alle drenge og piger på 4-6 år er velkomne, og hvert
barn må have en forælder med til træningen, hvis det
ønskes, men dette er helt frivilligt.
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Holdet kører hver tirsdag kl. 16.00-16.45 fra uge 15 til
og med uge 26. Vi mødes ved gymnastiksalen. Du kan
måske lige nå at kigge forbi, inden sæsonen slutter.
Herover er nogle smagsprøver fra en af træningssamlingerne. Og forsiden er også herfra.
Ideen til holdet er fostret af Tina Fjord, som også leder
holdet (sammen med et par hjælpere), og hvis alting
flasker sig, er det muligt, at succesen gentages i foråret
2015.
Fotos: Jørn Johansen
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Dette brev handler om at 5. A`s klasse lærer har
meldt 5. A til en konkurrence hvor man kunne
vinde billetter til at komme ind og se general
prøven til eurovision song contest semifinale 2. 5.
A kom videre og så semifinalen men nogle kunne
mene at det er forkert at bruge en hel dag på det og
gå glip af skolen og det er dyrt at betale 100 kr.
For det.
Jeg mener at det er godt at man får sådan en
oplevelse fordi det giver et godt sammenholdt
både i klassen men også med de andre klasser der

er med i bussen. Hvis man tænker på at det koster
rimelig meget for en billet og benzin så syndes jo
også penge så syndes jeg at det er meget billigt at
man kun betaler 100 kr. For det hele.
Jeg syndes at man skal til at indse at man faktisk
får et godt sammenhold ud af det og får en
oplevelse for livet fordi men sikkert aldrig
kommer til at få den oplevelse igen som er så
billig.
Skrevet af: Emma Provst Kristensen 5. A
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Udedag
Om onsdagen holder Krebsen- og Tyrenshus udedag. Bålet tændes kl.12. Vi laver forskellige aktiviteter både ved bålet, boldbanen og i vores flotte udestue, Valhalla.
Om torsdagen er det "de store" fra Jomfruens hus, som har udedag.
Vi er ude i alle slags vejr. Men vi har godt nok været heldig de sidste uger. Solen skinner
og vi hygger os!
Nanna Oehlenschlaeger
20

Sønderriset

SFO´en afholdt en Påskemarch fredag d. 11. april inden påskeferie. Der var mange forældre, søskende og bedsteforældre der dukket op til en dejlig gåtur.
Påskemarchen gik fra SFO´en til Midtgård og tilbage igen gennem skoven.
Tilbage i SFO´en havde påskeharen gemt nogle påskeæg, som børnene skulle finde.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag! Helt sikkert en ny tradition. :-)
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Der møder mig hver uge toptunede børn der med stor glæde overfalder mig i døren.
Med stor fornøjelse mødes vi til billedkunst.
Børnene elsker næsten alt hvad de bliver præsenteret for.
Her ses de super kreative børn. De har været i gang med ugle-billeder, og farvelære som
ende ud med et rigtig godt forsøg på en solnedgang.
Mange hilsner fra
En som elsker billedkunst timer i 1b
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Sikke mange glade og skønne udklædte børn, der mødte en torsdag
til fastelavnsdag i 0. klasse.
Vi havde en super dejlig dag, solen
skinnede og vi slog katten af tønden
udenfor. Det holdt hårdt med at få
nogle af tønderne slået ned, men
med lidt hjælp i et frikvarter fra de
større børn så gik det. Det var stolte
kattekongen og kattedronninger der
blev kåret.
Tusind tak for fantastiske og nydbare
fastelavnsboller til vores forældre på
0. årgang.
Da vi først havde fået varmen igen lavede vi fastelavnsværksteder på tværs
af årgangen, hvor vi legede kommodeleg, find en legoklods i mel, stopdans
og lakridsspisning.
Dejlig og sjov dag.
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Projekt uge i 0b:
Hvordan kan vi bruge I pads i undervisningen, hvor vi forsat
har bevægelse og indlæring med.
Vi havde over en tid deltaget i et projekt fra bibliotekets personale om vejledning af skolepersonale til at videreføre projekter i undervisning.
Mål for 0b blev:
Hvordan kan alle bogstaverne blive cementeret med form og
lyd, for alle børn i klassen.
Der skal indgår bevægelse i læringen.
Metoden var:
Hvordan I pads bliver en del af denne læring.
Børnene vil komme til at arbejde i grupper af både 2 og 4
ugen igennem. Vi skal både arbejde ind og udedørs, så derfor
vigtig med udetøj og fodtøj som altid.
Bibliotekets personale vil være med i 8 undervisnings timer
igennem næste uge.
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De skal vejlede og lave dokumentation i form af billeder og
film.
Biblioteket:
Filmprojekt i samarbejde med PC og 0b:
Biblioteket har i samarbejde med ledelsen forpligtet sig til at
udvikle en innovativ vejledningskultur, som skal formidles
gennem et filmprojekt.
Filmen skal ”lige om lidt” præsenteres i et fælles innovativt
forum – derfor denne brug af timer i uge 8.
Denne vejledningskultur arbejder vi lige nu på at udvikle, så
den kommer jer alle til gode.
Dette vil I komme til at høre nærmere om.
Ser meget frem til en spændende og noget anderledes uge
sammen med børnene og bibliotekets personale.

Sønderriset

Matematik og trix i 0. klasse
O.a og 0.c leger butik. De har i matematik haft emnet ”penge”.
Derfor har de efterfølgende arbejdet med at lave deres egne butikker i grupper af børn
og produktret mange vare som de så skulle sælge. Alle børnene har været meget optaget
af denne proces. En sjov og god måde at lære om penge på.

Danmarksindsamlingen:
Alle børn kunne deltage i det velgørende formål ved at
sende deres gode gerninger til bibliotekerne landet over
som stod for indsamlingen.
Lego fonden havde så udlovet 25 kr. til Danmarksindsamlingen for hver indkommen ”god gerning” fra børnene.
0.b var en af de klasser som havde arbejdet helt forrygende derhjemme, og på klassen gav det en super energi, fordi alle børn havde lyst til at hjælpe.
Vi lavede et stort barometer på tavlen, så der gik rigtig
sport i at få det fyldt op.
Det gik over alt forventning, børnene havde i alt lavet
gode gerninger for 4025 kr. som så Lego fonden måtte
ryste op med - pengene skulle videregives til Danmarksindsamlingen KANON FLOT GÅET!
Hele 0. årgang var utrolig flittige og nåede at indsamle
for 7200 kr. De gik samlet på biblioteket for at aflevere
alle deres gode gerninger.
Legofonden må i alt af med 5,159,000 kr. så de danske
børn har lavet 206,360 gode gerninger i alt.

Billeder fra biblioteket – Alle 0. klasses børnene blev
godt modtaget af en rigtig glad og stolt Inger Brinch.
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Vi laver vores egen klassebog i 0.a, tirsdag morgen til vores
fælles morgensang for alle 0. klasses børn læste vi vores fine
nye bog op, alle børnene var så begejstret for at høre den,
at de gerne ville have den oplæst igen.
Det var rigtig sjovt.
Mange hilsner alle børnene i 0.a
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Midtgård 17 år
Midtgårds Fødselsdag blev fejret i fantastiske rammer. Publikumstallet nåede op på omkring 1400.
Tommy Noer åbnede sidste etape af energistien og
mange stimlede sammen på gårdspladsen for at
hylde manden bag alle de flotte legeredskaber nemlig Midtgårds dygtige snedker Jørgen.
Mange stod i kø for at få en hestevognstur igennem
1000 års skoven. På vejen kunne man nyde synet af
jydehestene som trak stammer ud af skoven. På ri-

debanen kunne børnene prøve kræfter med jydehesten i en tovtrækningskonkurrence.
’4H’ havde travlt i teltet hvor børn kunne bage pandekager over bål. I Hallen var der gang i loppeboderne og mange gjorde en god handel.
Hestepigerne på Midtgård havde travlt med at gøre
hestene fine, da mange børn gerne ville trækkes en
tur. I haven var hoppepuden pustet op og mange
børnefamilier nød solen ved de opstillede borde på
terrassen.
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EOR`s voltigeringshold underholdt på ridebanen,
hvor store og små på flotteste vis udførte vovede
tricks på hesteryg.
Dagens cirkusunderholdning blev fremført af Fugl
Føniks. De havde dagen igennem workshop hvor
børn og barnlige sjæle kunne prøve kræfter med
gøglerlivet.
Ved spejderne blev der traditionen tro bagt snobrød.

ungen er 5 dage. Efter 12 dage åbner de øjnene og
når de er 8 uger er de klar til at komme væk fra deres mor.

Kyllinger i stalden:
Efter at Midtgårds høns er blevet fritgående har det
været med livet som indsats. Ræven har været på
spil og ædt tre af vores høns. Derfor har vi været på
udflugt og købt 10 dansk landrace kyllinger. De er
faldet godt til i stalden og mange nyder at håndfodre dem og se dem vokse.

Moskusænderne:
Moskusænderne ligger på æg og vores snedker har
i år bygget store bure som beskytter ænderne mod
angreb fra de store råger. Vi håber på ællinger inden længe.

Kaninerne:
To af gårdens kaniner har fået unger og der er en
livlig trafik i stalden, hvor vi venter på at få et
glimt af ungerne. En kanin er drægtig i ca 30 dage.
Kaninen bygger en rede hvor den føder ungerne.
Her ligger ungerne godt gemt indtil de er 2-3 uger
gamle hvor de kommer ud og undersøge buret og
resten af verden. Kaninungerne fødes uden pels og
deres øjne er lukkede. Pelsen er fremme når kanin-
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Får og Lam:
I år fik vi 12 lam som alle har det godt. Det er dejligt at sidde ved marken og se dem lege med hinanden. De bliver inden længe flyttet fra æblehaven til
marken ved grusvejen.
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Møffe:
Soen Møffe har haft besøg af Ornen Kristian. Vi er
næsten sikre på at Møffe er drægtig. Grise er drægtige i 3 måneder, 3 uger, 3 dage, 3 timer og tre minutter. Sidst i juli venter vi smågrise.

Sommerferie på Midtgård
Nedenstående åbningstider gælder for ugerne 27
-28-29-30-31-32
Daglig åbningstid i stalden i hele sommerperioden
er fra 10.00 – 15.00.
Derudover holder vi i år også dagligt åbent i hallen
fra kl. 10-15, så børn i følge med voksne har mulighed for at prøve hoppepuden eller spille bold/
hockey på hockeybanen.
Dyrene fodres hver dag på alle formiddage og
man er rigtig velkommen til at tage med på en
”fodertur”

Mandag – Fredag: 9.00 – 16.30
Lørdag: lukket
Søndag: 13.00 – 16.30
Økologisk Høstmarked
Midtgårds årlige Økologiske Høstmarked er i år
rykket en uge frem, så det nu bliver afholdt d. 7.
september. Husk derfor at sætte et stort X i kalenderen, så i igen kan komme til åbent hus på Midtgård.

Midtgård holder lukket lørdage og søndage hele
sommeren.
Stuehuset har lukket hele perioden

Fra uge 33 vender vi tilbage til den normale åbningstid

Gamle danske husdyrracer mødes
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DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

SOMMER
Spejderne indbyder til sommerfest mandag den 16. juni kl. 18.00
- og traditionen tro er der lækkert kød på grillen
og hygge ved bålet under temaet ”Dyrene i skoven”
De store spejdere tager i uge 28 på sommerlejr på Øksedal
- og derefter holder vi sommerferie til mandag den 25. august

Har du lyst til at være med ?
- så kom hos FamilieSpejd
(fra 3. år sammen med en voksen)
- i FLOKKEN (0. - 3. klasse)
- i TROPPEN (4.—? Klasse)
- men også (for)ældre er
Velkommen
i SpejderCafén
KOM OG PRØV
- det koster
Ikke noget.
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 15. Juni kl. 10.00 Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen
Søndag den 22. Juni kl. 14.30 Café Gudstjeneste -Erik Lykke Nielsen
Søndag den 29. Juni kl. 17.30 Grill og Gud - Lokalrådet
Søndag den 6. Juli kl. 10.00 Gudstjeneste - Karl Norup
Søndag den 13. Juli kl. 10.00 Sommerandagt - Jørgen Jürgensen
Søndag den 20. Juli kl. 10.00 Sommerandagt - Ditte Kobstrup
Søndag den 27. Juli kl. 10.00 Sommerandagt - Ditte Kobstrup
Søndag den 3. August kl. 10.00 Udflugt til Fjelby på Sydals
Søndag den 10. August kl. 14.30 Familiegudstjeneste
Se meget mere på Baptistkirkens hjemmeside…..www.baptistkirken-sydjylland.dk
Yderlige oplysninger gives gerne hos
Baptistkirkens præst Jørgen Jürgensen på tlf. 2180 6151
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Guldager Kirke

GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP

Dato

Guldager

Hostrup

Præst

Bemærkninger

Sognepræst
Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
75 11 60 30

MPF

Dåbsgudstjeneste

MPF

Pinsedag

10.30

BB

2. pinsedag

15. juni

10.30

MPF

Trinitatis

22. juni

09.00

BB

1. s. e. trin.

29. juni

10.30

2. s. e. trin.

5. juli

10.30

Dåbsgudstjeneste

6. juli

10.30

13. juli

10.30

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

20. juli

09.00

Graver

27. juli

10.30

6. s. e. trin.

Susanne Jensen
75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk

2. aug.

10.30

Dåbsgudstjeneste

3. aug.

10.30

10. aug.

10.30

17. aug.

09.00

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

7. juni

10.30

8. juni

10.30

9. juni

09.00

10.30

09.00

3. s. e. trin.
4. s. e. trin.

Organist

Sognehuset
Krebsens Kvarter 74
Sønderris

10.30

09.00

5. s. e. trin.

7. s. e. trin.
8. s. e. trin.

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

10.30

9. s. e. trin.

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.

Vikar for sognepræst Mette Præstegaard Friis
Søndag den 29. juni kl. 10.30 i Guldager Kirke har vi den glæde at indsætte Jens
Kristian Bech Pedersen fra Oksbøl ved gudstjenesten. Jens Kristian skal være vikar
for Mette, som skal udsendes til Afganistan i 8 måneder. Alle er velkomne til gudstjenesten og indsættelsen.
Inger Jensen, Guldager Menighedsråd
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Sidste skoledag den 27. maj blev fejret på behørig vis. I det fine vejr var det en ren fornøjelse at
komme til vandpjaskeri og som her: Tovtrækning på sæbeglat bane. Elever fra 6. klasse dyster om
hvem tykke
der magter
at stågår
mestog
fast.venter på at det bliver tid at nedkomme med de nye
Disse
geder

gedekid, der skal komme. Et forårstegn i den blege vintersol på Midtgård.
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Foto: Bente D Eskildsen

