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Ved Galaksens sommerfest var der alle mulige sjove og hyggelige aktiviteter — her bli-

ver der lavet bobler til den store guldmedalje! 

 

Side 3: Efterår i Sønderris—skole– og andet nyt 
Side  4: Lotte Lambæks plakat 
Side 5-7: Bogen om Sønderris 
Side 7: Støtteforeningen 
Side 8: Besøg fra Finland 
Side 9: Den europæiske Sprogdag 
Side 10-11: Nyt fra Galaksen 
Side 12: Kom og spis! 

Side 13: Sønderrisdagene 2014 
Sie 14: Om SSKs kommunikation med brugerne 
Side 15—18: Nyt fra SSK, træningstider m.m. 
Side 19: Baptistspejderne 
Sie 20-22 : Guldager Kirke 
Side 23: Om Sønderriset 
Side 24: SSK 

Elever fra 7.a er her flittigt kon-
centrerede om at skrive små med-
delelser til skoleelever fra skoler 
spredet i hele EU-området. Sene-
re får de brev tilbage, med mas-
ser af billeder fra forskellige ste-
der. Læs mere om dette inde i 
bladet (Side 9) 
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Ugen op til efterårsferien bliver markeret på alle 
måder blandt alle Sønderrisskolens godt 600 elever 
med emnet Folkekskolen fylder 200 år. Der bliver 
der sat fokus på hvad skolen var og stod for i tidli-
gere tider, hvad den er i dag og endeligt, hvad 
drømmer skolens elever om i forhold til skolens 
fremtid. De enkelte afdelinger og årgange har plan-
lagt spændende forløb, hvor eleverne har været 
med indover, og torsdag aften er der Åbent Hus. 
 
Det er op til efterårsferien, vi har valgt at markere 
at folkeskolen bliver 200 år. Det gør en lang række 
skoler udover det ganske land i ugen op til efterårs-
ferien. 
 
På Sønderriskolen bliver det Folkeskolen i 200 år. 
Sønderrisskolen i fortid – nutid – fremtid. 
Vi har som tidligere tradition for et Åbent Hus i 
efterårets temauge.  Det holder vi igen, og regner 
med mere end 1.000 gæster på skolen, for at delta-
ge i elevernes præsentationer af de foregående da-
ges arbejde. Skolen slår dørene op på Krebsens 
Kvarter mellem 16.00 og 18.00. 

Gå ikke glip af chancen for at møde rigtigt mange 
Sønderrisborgere, som kommer forbi, og besøger 
børnenes og de unges udstillinger og aktiviteter! 
Desuden er Støtteklubbens bestyrelse også på Tor-
vet med en stand. For at tegne medlemskaber, sæl-
ge jubilæumsplakaten - se andet steds, postkort og 
Lotte Lambæks signerede og nummererede kunst 
plakat. 
 
Det bliver også muligt at afgive bestillinger på 
Sønderrisbogen til introduktionspris. Bogen ud-
kommer i november, og bliver solgt i 2014, til en 
favorabel introduktionspris på kun 175 kr., 3 stk. 
for 450 kr., efter nytår bliver solgt til 225 kr. Bogen 
er redigeret af Byhistorisk arkiv med arkivleder 
Jørgen Dieckmann, som tovholder på projektet. Se 
andetsteds i bladet om bogens indhold. 
Temaugen om folkeskolens 200 års fødselsdag, af-
sluttes fredag med oprydning, evaluering og en 
frisk tur rundt i Sønderris, Skolernes Motionsdag, 
som også har været optakt til efterårsferien for alle 
eleverne igennem skolens 32 års historie. 

Af Peter Hundebøll 
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LIDT OM TANKERNE BAG PLAKATEN: 
 
Kunstneren Lotte Lambæk har lavet en farverig plakat over 
temaet Folkeskolen 200 år - fortid, nutid og fremtid. Hun 
har fabuleret over ordet UDSPRING i forskellige betyd-
ninger. 
I motivet har hun lagt vægt på at lave en plakat, hvor man 
fornemmer Folkeskolens mylder, liv, kulør, leg og mang-
foldighed. 
Det har været vigtigt for kunstneren at plakatens elementer 
både består af børn, unge og voksne.  Her tænkes både på 
forældre men i særdeleshed på lærere – skolens grundlæg-
gende drivkraft. Skolen er udspring for at væld af tanker, 
dannelse og kreativitet. Både for den enkelte, men også i 
en mere samfundsmæssig kontekst. 
 
Skolen bliver et udspring for den enkelte elev til noget nyt, 
men skolen er også i mere generel form udspringet for vi-
den, kultur, miljøbevidsthed og identitet. 
 
 
 
 
Du kan blive ejer af motivet! 
Et postkort, A5 kan købes for 3 kr. eller 4 stk. for 10 kr. 
Ønsker du en A3 jubilæumsplakat kan den erhverves for 
20 kr. eller 3 stk. for 50 kr. (B, postkortet ses nederst) 
 
Ønsker du en ganske særlig kunstplakat i særligt kraftigt 
tryk, med Lotte Lambæks signatur på og nummereret, kan 
den erhverves for 125 kr. eller 3 stk. til 300 kr. (A) 
 
Postkort og plakater sælges som nævnt af Støtteforenin-
gens bestyrelse på Torvet ved Åbent Hus, efterfølgende 
kan de købes fra skolens kontor. 

 

Peter Hundebøll 

Folkeskolens 200 års dag, skal også markeres med et særligt motiv udfærdiget af en lo-
kal kunstner. 
Lotte Lambæks ”Udspringsbillede” fortjener at komme længere ud end blot til Sønder-
risskolen, og dens elever. Derfor vil du måske også møde billedet andre steder i området. 
Lotte Lambæk, har boet i en del år i Sønderris, og hendes børn gik på skolen for en år-
række siden. Da vi skulle tale om inspiration til en plakat, som fortæller om vores skole i 
fortid, nutid og fremtid, skulle Lotte slet ikke have mange ord med på vejen, inden hun 
fik skabt sin flotte mosaik, som nu kan blive din ejendom, for en billig penge. 
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...dette er arbejdstitlen for en ny bog, som Jør-
gen Dieckmann, leder af Byhistorisk Arkiv har 
været leder på. Bogen har været lang tid under-
vejs, men der er mange ting, som har været lang 
tid undervejs vil du tænke, når du kaster dig i 
lag med den ny bog, som du kan give dig selv, en 
god ven, et familiemedlem, som har kendskab til 
og interesse for Sønderris. 
 
Sønderris omtales fortsat som Esbjergs nyeste bydel, 
selv om det er mange år siden ”Det lille Hus på Præri-
en,” lå helt alene, uden gadelys, fortov, bybus, skole og 
daginstitution på markerne, der tidligere havde tilhørt 
Sønderrisgaard. Du er såmænd kun tilbage i 1970erne, 
hvor det var hverdagen for de første pionerfamilier i 
Esbjergs nye bydel, hvor der både blev lovet, 4-sporede 
veje, 2 selvstændige skoler og meget andet. 
 
Men som en tidligere skolebestyrelsesformand udtalte: 
’Ingen mursten er kommet til Søndderris, uden man  
først har måttet kæmpe for dem.’  
 
Men hvad vil du eller kunne læse om i den kommende 
Sønderris-krønike?? 
 
Vi røber nu den foreløbige indholdsfortegnelse, for at 
vise, hvor bredt omkring vi har været i området, både 
med hensyn til aktiviteter og tilbage i tiden: 
 
 
 
 

Bogens indhold i overskrifter: 
Sønderris og dens skole. Forord.  Af Peter Hundebøll, 
skoleleder 
 

Sønderrisgård. Af Grethe Bruhn, tidligere ejer af Søn-
derrisgård 

 
Ravnsbjerggård. Af Kirsten Pihlkjær Enevoldsen, datter 
af de sidste gårdejere på Ravnsbjerggaard 

 
Planlægningen af Sønderrisområdet – begyndelsen. Af 

Svend Høgsbro, fhv. stadsarkitekt ved Esbjerg Kommu-
ne 
 

Sønderris 1978-2007.  Af Tommy Noer, aktiv Sønderris-
borger igennem 30 år 

 
En omskiftelig beslutningsproces i Esbjerg Byråd.  Af 
Birgit H. Petersen, fhv. formand for skolekommissionen 

 
En invitation fra d. 4. marts 1993. Af Irene Kjær, arki-

tekt  
 

En skole, der vil bruge og bruges. Af Knud Jager An-
dersen, fhv. formand for Kultur- & Fritidsudvalget i 
Esbjerg Kommune 

 
Det lille hus på prærien. Af Inge-Marie Larsen, læse-

konsulent ved Esbjerg Kommune 
 
Historien om Stjernehuset. Af Runa Rathmann, fhv. sko-

leinspektø,r & Peter Hundebøll, nuværende skoleleder 
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Skoleudbygning og skoleudvikling i praksis. Af Preben 

Jensen, fhv. skolechef  
 

Tilbageblik på Sønderrisskolens barndom og ungdom. 
Af Bitten Eilenberg, skoleleder Nordenskov Skole 
 

Den inkluderende skole.  Af Jørn Henriksen, direktør 
for Børn & Kultur 

 
Elev på Sønderrisskolen. Af Merethe Noer, årgang 1975 
og en af skolens første afgangselever 

 
Erindringsglimt fra min tid på Sønderrisskolen.  Af Lis-

beth Peytz, lærer på Agerbæk Skole og medlem af Søn-
derrisskolens skolebestyrelse fra 2010 

 
Stedet for lokale aktiviteter – Sønderrisset. Af redaktør 
Peter Hundebøll 

 
Det gode liv i Sønderris. Af Hanne Teichert Mortensen, 

skolebestyrelsesformand i perioden 2002- 2011  
 
Fra Beboerhuset Sønderris til Midtgård. Af Morten 

Schjødt Pedersen, fhv. leder af Beboerhuset Sønderris, 
nu afdelingsleder ved Voksenstøtten Grønningen  

 
Midtgårds liv og virke. Af Hanne Kjærgaard, leder af 
Midtgård 

 
Skoletjenesten Af Inger Brinch, lærer på Sønderrissko-

len 
 
Julemad som i gamle dage . Af journalist Lene Weber, 

Hjertingposten 
 

Sønderrisskolen - et eventyr om tolerance, mod og ny-
tænkning. Af Søren Højberg Alexandersen, elev 1989-
1994 

 
En skole i udvikling. Af Claus Madsen, chef for pædago-

giskudvikling ved Esbjerg Kommunes Skolevæsen 2003-
2006 

 
Fede oplevelser på Sønderrisskolen - orienteringsløb og 
kunstprojekt. Af Ingelise Knutzon, fhv. lærer på Sønder-

risskolen 
 

Grønt Flag – Grøn Skole, et miljøprojekt på Sønderris-
skolen fra 1994. Af Rene Kjærside Rasmussen, medar-
bejder ved Esbjerg Kommunes Skoletjeneste  

 
10 Grønne flag.  Af Inger Brinch, lærer ved Sønderris-

skolen 
 
Menighedslokaler i Sønderris - et unikt projekt i Dan-

mark. Af Tom Eriksen, revisor, HD,  Deloitte 
 

Sønderrisskolen og Esbjerg Kriminalpoliti i nyt og 
spændende samarbejde. Af Torben Anthonsen, skolele-

der på Billum Skole, og Johnny Tauman, pædagogisk, 

administrativ konsulent 
 

Somaliske elever i Pedelhuset på Sønderrisskolen Af 
Mette Roden, lærer på Sønderrisskolen 
 

Samarbejde og fælleskultur i fælles fysiske rammer. Af 
Vibeke Merrild, fhv. daginstitutionsleder, Søstjernen 

 
Fritidshjemmet ind i folkeskolen – Sønderrisskolen. Af 
Anette Knudsen, leder af SFO på Esbjerg Realskole, 

fhv. SFO-medarbejder på Sønderrisskolen 
 

Den kommunale dagpleje i Sønderris. Af Anna Søren-
sen, fhv. dagplejer, og Jytte Dalum, dagplejepædagog 

Fra bogreol til mediatek. Af Lis Grinderslev, fhv. skole-
bibliotekar på Sønderrisskolen 
 

Børnebiblioteket Sønderris. Af Poul Høst Pedersen, lo-
kalbibliotekschef, Nordvestbibliotekerne   

 
Fra græsrødder til lokalråd. Af Tommy Noer, formand 
for Sønderris Lokalråd 

 
Sønderrislauget. Af Erik Noer, borger og ildsjæl i Søn-

derris igennem mere end 30 år 
 
Et blomstrende musikliv på Sønderrisskolen. Af Elisa-

beth Broch, fhv. musiklærer på Sønderrisskolen 
 

Skolen i den globale verden hjælper u-lande. Af psyko-
log E. Netsey-Afedo og lærer Heidi Newlands 
FDF Sønderris. Af Stefan Rødgaard Greisen, kredsleder 

i FDF 
Fra spejderkreds til kirke.  Af Frank Korsbro, spejder-

fører og skoleleder på Danmarksgades Skole 
 
KFUK-spejderne – de grønne pigespejdere i Sønderris. 

Af Jette Duval, spejderfører 
 

Sønderrisklubben 1991-1999.  Af Thomas Ulsøe, fhv. 
leder af Sønderrisklubben 

 
Fem års måneskinsarbejde - og de frivillige natteravne 
gør det gratis. Af Orla Rasmussen 

 
SSP-lokalgruppe Sønderris 1998-2011. Af Morten List 

Christensen, SSP-konsulent i Esbjerg Kommune 
 
Sønderris Pensionister. Af Frida Light 

 
SSK – Sønderris Sportsklub. Af Inge Hansen, formand 

for SSK, og Jannie Ulriksen, tidligere bestyrelsesmed-
lem i SSK 
 

En skole som har sat sine spor.  Af Gudrun Løkke, dag-
institutionsleder, fhv. skolebestyrelsesmedlem 

 
Sønderrisskolen.  Af Line Lerke, afgangselev fra 2007 
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En ny lærers oplevelser i sit første år på Sønderrissko-

len Af Kenneth E. Høy, lærer på Sønderrisskolen 
Når en skole sætter sig nye mål.  

Af Gitte Høj Nielsen, chef for Pædagogisk Udvikling,  
 
Esbjerg Kommunale Skolevæsen  

 
Projekt Innovativ Skole. Af Søren Rahbek, viceskoleko-

leder på Sønderrisskolen 
 

Endnu et historisk år for Sønderrisskolen. Af Kristian 

Klitgaard Bertelsen, formand for Sønderrisskolens sko-
lebestyrelse fra 2011, tidligere Guldager Skoles besty-

relse 

Det er ved at være tiden, hvor der skal indkaldes til generalforsamling i Støtteforeningen 
for Sønderrisskolen.  
 
Generalforsamlingen afholdes  Stjernhuset, onsdag den 29.oktober, kl. 19.00 
Bestyrelsen er vært for en forfriskning. 
Alle der har indbetalt kontingent, kan møde op og gøre sin indflydelse gældende på at vi sam-
men får skabt en god skole, med gode aktivitetsmuligheder for børnene, som f.eks. udeklasse-
lokalet og fodboldbanen, som Støtteforeningens bestyrelse har været stærkt involverede i. 
 
Der er folk i bestyrelsen, som ønsker at fortsætte, hvis generalforsamlingen bemyndiger dem 
til det, men der skal også vælges nye folk og suppleanter. 
Økonomien er god. Men ikke alle medlemmer, har fået betalt kontingent til dette skoleår. Der-
for opfordre vi alle til at få betalt deres kontingent snarest muligt. Nye medlemmer kan tegne 
medlemskab ved at indbetale 75 kr. for hele familien. Er der kun en i familien, som vi stå som 
medlem, betaler man 50 kr. Et medlemskab gælder fra august til august. Husk det er alle i 
Guldager og Sønderris, der kan tegne sig som medlemmer, såfremt man vil bakke op om at 
have en god skole i lokalområdet. Venner af familien eller bedsteforældre i den anden ende af 
landet, er meget velkomne til at tagne sig som medlemmer også. 
 
Det er enkelt at blive medlem af Støtteforeningen. Du skal gøre følgende 2 ting: 
1. Indbetaler 75 kr. (evt. 50 kr.) til Sønderrisskolens Støtteforening, Spar Nord, reg.nr. 

9244, konto nr. 4577.5009.62 
2. 2. Sende en mail til kasserer Lone Fredborg, mail adr.:  ljfredborg@yahoo.dk. I denne 

mail skriver du familiens, navn(e), adresse, post nr., tlf. og den/de mail adresse(r) I gerne 
vil have post tilsendt. 
 
Har I spørgsmål til hvordan I bliver medlemmer af foreningen, kontakt skolens kontor 
eller Peter Hundebøll, på tlf. 2944.3999 
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Liisa Risku-Korpela er lærer fra Finland. Hun 
er bosiddende i Vaasa på den finske vestkyst og 
arbejder på en skole 108 km fra sit hjem. Hun 
tilbringer tre uger, 39-40-41 på Sønderrisskolen, 
hvor hun mest koncentrerer sig om overbygnin-
gen.  
 
Først og fremmest engelsk- og danskundervisnin-
gen har hendes interesse, men almindelig nysger-
righed har også drevet hende til at deltage i andre 
timer. ’Jeg oplever ikke at forskellen er særlig stor 
mellem jeres og vores børn,’ siger Liisa, da vi spør-
ger hvad hun mener om vores elever, ’de er akkurat 
lige så søde og frække som vores egne hjemme i 
Finland. De klæder sig på samme måde og går op i 
de samme ting’. 
 
I de klasser Liisa har besøgt, har hun fortalt på en-
gelsk om forholdene hjemme i Finland. Hun har 
fortalt om de 10.000 søer og de store skove, om 
vintermørket og kulden, om forholdet til naboerne, 
svenskerne og russerne og om at skulle lære svensk 
i skolen. Og at Julemanden har sit hjem et sted, 
dybt inde i den nordligste finske granskov. 
 

Liisa har et charmerende og vindende væsen, som 
hurtigt har brudt genertheds-barrieren i bl.a. 8.a, 
hvor eleverne har fået prøvet deres engelsk af på en 
ægte fremmed. ’Hun er skidesød! Hvornår kommer 
hun igen?’ lød det således fra en af drengene.  
 
Liisa havde overhørt klassen i deres viden om Fin-
land, finner og finske produkter — det var lidt 
tyndt, viste det sig. De motorsportsinteresserede 
kendte dog til en virkelig stjerne, Formel-1-køreren 
Kimi Räikkönen.  
 
Vores hyggelige gæst forlader Danmark i slutnin-
gen af efterårsferien, hvor hun får sin mand og søn 
ned fra Finland, hvor de vil tilbringe en uge med at 
feriere i Danmark. Liisa synes der er dejlig varmt 
her — ’i Vaasa bider frosten allerede i kinderne om 
morgenen, og man forbereder sig på at vinteren kan 
komme når som helst.’ 
 
 

->bee 

UU-vejleder Signe Løfquist og Liisa Risku-Korpela underholder  

sig med hinanden i kaffepausen.    
 

Foto: Bente D Eskildsen 
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I anledning af den Euro-

pæiske Sprogdag har Søn-

derrisskolen været med i 

et eTwinning projekt, hvor 

eleverne skulle (helt fysisk) 

sende postkort til hinan-

den. 
 
 
Det har der været MANGE lære-
processer i – f.eks. var der kun 2 
elever ud af 20, som vidste hvor-
dan man skrev et postkort. Der-
udover har de skullet skrive først 

på deres eget sprog og så på en-
gelsk/tysk. 
 
Eleverne synes, det er fantastisk, 
at de nu har fået en bunke post-
kort, som de kan kikke på, læse, 
studere mm. 
 
Det er meningen, at vi vil hænge 
alle postkortene op sammen med 
et Europakort, som eleverne så 
kan gå og kikke lidt på; finde ud 
af hvor de enkelte lande er, byer 
hvor vi har modtaget postkort 
fra, sprog mm. 

 
Hermed link til TwinSpace: 
new-twinspace.etwinning.net/ 
 
Europäischer Tag der Sprachen/ 
European Day of Languages 
2014 
http://new-
twinspace.etwinning.net/web/
p105604  
 
 

Lisbeth Kodal 
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2014 blev endnu en stor succes med Galaksens sommerfest. Traditionen tro havde vi igen i 
år boder, hvor børnene kunne boltre sig med søskende og forældre. Der blev malet, kastet 
med svampe, fisket efter ænder, kørt mooncar race. Igen i år takker vi jer forældre for alle 
lækkerierne ved det Sønderjydske Kaffebord. En fantastisk hyggelig eftermiddag med sen-
sommersol over Galaksen. 
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Med Fokus på Science -  Natur 
og Naturfænomener. 
I Galaksen har vi valgt at holde 
fast i traditionerne omkring ud-
flytter, da vi mener dette giver 
børnene nogle helt andre mulig-
heder for, at fordybe sig og gå på 
opdagelse ude i naturen. Når vi 
færdes i udflytteren er vi meget 
opmærksomme på, at dele børne-
ne op i mindre grupper og be-
skæftige os med det, som vi sam-
men undre os over.  
  ”Natur og naturfænomener er et 
tema, som rummer rig mulighed 
for leg, læring og udvikling. 
Mangeartede naturoplevelser 
skaber grundlag for børns forstå-

else af deres omverden og en se-
nere stillingtagen til eksempelvis 
miljøspørgsmål samt en interesse 
for og en viden om natu-
ren” (dcum, dansk center for un-
dervisningsmiljøer) 
Udover konkrete læringsmulig-
heder rummer ”udflytteren” mu-
lighed for, at danne nye relatio-
ner på tværs af stuerne – det at vi 
bevæger os sammen i en ny kon-
tekst, giver nye muligheder og 
ændre på vores ”gamle” vaner 
hjemme fra institutionen. Lidt 
ligesom når man tager på som-
merferie, vi er sammen med hin-
anden på en helt anden og afslap-
pende måde.  

Uderummet er ligeledes med til 
at styrke barnets fysiske og mo-
toriske udvikling, det at bevæge 
sig rundt i terrænet udfordre 
mange børn, ligeledes bevæger 
børnene sig meget mere, når vi er 
ude. Børn, som færdes i naturen 
og får lov til at udfolde sig i na-
turen, udvikler en bedre motorik, 
en bedre opmærksomhed, en 
bedre opfindsomhed og er mere 
raske end børn, som ikke ophol-
der sig så meget ude i naturen.  
 

Trine Lind  

Daglig Pædagogisk leder,  

Galaksen 
 

Hele uge 25 myldrede det rundt 
med Galaksens dejlige børn i 
Marbæk området. 
Ca. 200 børn tog hver dag af sted 
fra institutionen kl. 9.00 for at 
komme ud i naturen og opleve en 
hel masse derude i det blå. Vi har 
i Galaksen allieret os med Natur-
vejlederne fra Myrthuegård. Så 
hver dag drog børnene på skift på 
ture og fik en masse oplevelser 
og erfaringer med sig hjem i ryg-

sækken. Naturvejlederne kom 
også på tur og besøgte os i hyt-
terne. Udover at være på 
Myrthuegård har vi nydt godt 
Marbækgård og de 2 hytter vi 
havde lejet oppe på Øen. 
Vi har været på tur i Jens Bjerres 
Fodspor og opdaget verden om-
kring os. Vi har været på krible 
krable udflugter og fundet døde 
mus, sommerfugle, insekter og 
mange andre krible krable dyr. 

Vi har været ved søerne og fiske 
efter små dyr i det skønne sol-
skinsvejr. Vi har besøgt eneboe-
ren Christians hus og meget me-
re. 
Når vi ikke er på opdagelses ture 
ud i skoven, har vi nydt at være i 
området omkring hytterne og de 
skønne naturområder. 
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Sønderrisdage 2014 er slut – og 
vi i styregruppen puster ud 
oven på det, der kun kan kal-
des en succes…:  
 
Vi har haft rigtig mange Sønderris 
borgere forbi til et eller flere af de 
mange arrangementer. Vi havde 
mere end 130 gæster til banko med 
rekord mange præmier, streethand-
ball, åbent hus i SSK motion, foræl-
drefodbold, dans, Sønderris Open i 
petanque, børnediskotek i klubben, 
fælles og gratis morgenbord i Sog-
nehuset, Sønderrisløbet med godt 80 
deltagere i silende regnvejr, vin-
smagning, demonstration af pilo-
xing (en ny populær form for gym-
nastik), markedsdag på skolen, 
Spejder for en dag, mini stævne for 
U8 ved multibanen samt et forry-

gende halbal med Hit med 80’erne 
og i alt 410 gæster til spisning og 
dans. 
Så det var et varieret udbud, og det 
virkede til, at mange kunne lide det. 
Fra styregruppens side vil vi gerne 
slå en ting fast – Sønderrisdage er 
ikke en sportsfest for SSK medlem-
mer, det er en byfest for alle i Søn-
derris. Har DU forslag til noget, 
som vi i styregruppen skal arbejde 
videre med frem mod næste års 
Sønderrisdage, så lad os det vide. Vi 
tager meget gerne imod nye forslag 
og konstruktiv kritik - kun derved 
kan vi gøre det bedre. 
Har du ris eller ros, nye ideer, lyst 
til at hjælpe så skriv til os på 
ssk@soenderris.dk  
 
 

Til slut skal lyde en stor tak til vore 
frivillige hjælpere og sponsorer, 
som var med til at gøre det muligt at 
gennemføre Sønderrisdage 2014. 
Til november går planlægningen af 
Sønderrisdage 2015 i gang igen, 
primært vedr. Halbal, hvor vi igen 
håber at kunne sætte billetter til salg 
før jul. Disse billetter vil - som i år - 
kunne købes til reduceret pris frem 
til 1. februar 2015. Musikken kan vi 
ikke røbe noget om endnu, men det 
kommer… 
Hvis du vil genopleve noget af alt 
det, der skete, så er her et par 
smagsprøver – og der findes mange 
billeder på SSK’s hjemmeside 
http://www.soenderris.dk/ssk/
soenderrisDage2014/billeder.asp 

På vegne af styregruppen,  

Søren Langelund 

Foto: Jørn Johansen 

Foto: Mads Frahm Foto: Birthe Gaj Nielsen, Hjerting Posten 

Foto: Birthe Gaj Nielsen, Hjerting Posten 
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Trykte medier 
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. 
 
Hjemmesiden 
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. 
 
Facebook 
Vi har en stor fællesgruppe, der hedder Sønderris Sportsklub, men derudover findes der et hav af mindre 
grupper, indenfor hver afdeling 
Skulle du blive i tvivl om noget, så er vi aldrig længere væk end ssk@soenderris.dk 

Fællesgruppen Sønderris Sportsklub: 
SSK Fodbold 
Fodbold fælles 
SSK fodboldskole 
SSK Håndbold 
Håndbold fælles  
 
Derudover findes grupper pr hold: 
SSK Gymnastik 
Gymnastik fælles 
Zumba 
Piloxing 
 

Barselsgruppe 
Step (lukket gruppe) 
SSK Cycling 
Indoor Cycling fælles 
MTB 
SSK Løb 
Løb fælles 
SSK Livsstilshold 
Forår (lukket gruppe) 
Efterår 2014 (lukket gruppe) 
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Nyt fra fodbold 
 
Udendørs sæsonen er snart forbi. 
Vi har haft en masse hold med til 
turneringer (20 hold i alt), og det er 
indtil videre gået super. 
I alt har vi 128 børn registreret på 7 
årgange samt 50 voksne på 4 hold. 
 
Fremhæves skal vores "forældre-
fodbold" i forbindelse med Sønder-
risdagene. Vi havde skønt vejr, og 
der var omkring 80 fodboldbørn 
med tilhørende forældre og søsken-
de, der spillede på banerne. 
Efterfølgende købte de fleste af-
tensmad fra grillen i cafeen, som 
bl.a. blev betjent af repræsentanter 
fra børne-unge udvalget og et par 
senior spillere. 
 
EfB spillerne Eddie Gomes og Ry-
an Johnson Laursen kiggede forbi 
og skrev autografer til de små fans. 
Fodboldudvalget synes, det var 
skønt at se SÅ mange forældre til 
denne dag, og det vidner om stor 
opbakning i "fodbold-afdelingen". 
 
Vi har fået oprettet et 
"sandkassehold" for 3-4 årige. Her 
lærer de helt små lidt om fodbold-
spillet - og grundtanken er, at bør-
nene skal have det sjovt med en 
bold. Forældre er velkomne til at 
deltage. 
 
Vores u8 spillere har fået en flot 2. 
plads til et stævne i Lunderskov og 
en fortjent 1. plads til et stævne i 
Ribe. 
 
En stor tak skal lyde til alle træne-
re, ledere og forældre repræsentan-
ter i børne-ungeudvalget. Jo flere 
vi er til at løfte opgaven, jo nem-
mere er det. 
 
Indendørs sæsonen starter i week-
enden i uge 43. Træningstider ses 
andet sted i bladet. 
 
"Fodboldudvalget"  
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SSK Fodbold 
 
Vibeke L. Jørgensen er blevet valgt som årets træner/ leder i SSK fodbold 
Hun er meget engageret, en ildsjæl og meget vellidt blandt alle spillere og trænere. 
Hun har gjort en stor indsats for at få fodboldafdelingen til at køre efter omstruktureringen. 
Vibeke er meget aktiv omkring fodboldafdelingen, hun spiller selv, hendes tre børn og mand li-
geså. 
Da vi ved sæsonstart fik mange nye spillere, var det Vibeke, der skaffede trænere til de nye hold. 
Der skal lyde en stor tak til Vibeke, fra os alle i SSK Fodbold, uden hende var det ikke det sam-
me. Vi håber hun bliver ved i mange år. 
 

SSK Fodbold, Lars, Max og Søren 

SSK Fodbold 

Indendørs træning  
SSK udbyder indendørs fodbold til hold i følgende årgange: 
 

  
 
 
 
 
 

Opstart uge 43. 
Kontaktinformationer kan du finde på www.sskfodbold.dk 

HOLD UGEDAG TID OPSTART 

    
Sandkasse hold (2010-2011) Lørdag 11.00-12.00 25.10 

U6 (2009) Lørdag 9.30-11.00 25.10 

U7 (2008) Lørdag 9.30-11.00 25.10 

U8 (2007) Fredag 16.00-18.00 24.10 

U9 (2006) Lørdag 8.00-9.30 25.10 

U12 piger (2003) Fredag 18.00-20.00 24.10 

Senior kvinder Lørdag 12.00-14.00 25.10 



  

 

                                        FamilieSpejd 

 
           LØRDAG den 8. NOVEMBER fra kl. 10-12  
 

 FamilieSpejd er for børn fra 3 - ? års alderen, sammen med   
   mindst én af deres forældre/voksne og deres eventuelle søskende.  
 Aktiviteten - f.eks. natur, små løb, lege, møde med Skovserne osv.  
 - målrettes denne alderssammensætning, og der holdes møder   
    ca. 1 gang om måneden 
  

 For børn fra 0- ? klasse er der stadig tilbud om 
 spejdermøde alle mandage i ulige uger  
             

 DU/ I er velkommen til at komme og   
  prøve om det´ at være SPEJDER  
          er noget for DIG/JER ??. 
 

    Det koster ikke noget at prøve ! 
 
                 
                PS. - Der er  også 
               forældrepasning i 
     Spejdercaféen 
 

     Vi ses  ikk´ 

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1 

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 
 

 Baptistkirken holder 175 års jubilæum  - det vil vi gerne fejre 
    og inviterer derfor Søndag den 26. oktober kl.  14.30  til  

Festgudstjeneste  
     med barnevelsignelse, kaffe og opsendelse af lanterner. 
 

Søndag den   2. november kl. 10.00 :  Nadvergudstjeneste - Jørgen Jürgensen 
Søndag den   9. november kl. 14.30 :  Café gudstjeneste - Erik Lykke Nielsen 
Søndag den 16. november kl. 10.00 :  Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen 
Søndag den 23. november kl. 13.00 :  Spejdergudstjeneste i Grenelejren 
Søndag den 30. november kl. 10.00 :  Adventsgudstjeneste - Jørgen Jürgensen 
 

                Se 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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Sogneeftermiddag  
 

Sognehuset, Krebsens Kvarter 74, Sønderris 
 
Alle er velkomne 
Der vil være mulighed for at købe kaffe/te og et stykke brød. Pris 20 kr.. 

Onsdag den 5. november kl. 15 – ca. kl. 17:  
Mette og Poul Nørup fortæller om deres vandretur i grænse-
landet 
 
 
Vandreturen begynder, hvor Danmark og Tyskland mødes. Vi går i 
grænselandet til Padborg, hvorefter vi følger gendarmstien fra 1920. 
Gendarmstien er kendt som Danmarks smukkeste vandretur, men områ-
det er også kendt for den historie, der udspillede sig for 150 år siden, 
hvor vi mistede Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. I for-
bindelse med foredraget viser vi billeder og synger sange, der fortæller 
om egnen og de følelser, der siden 1864 har været en del af grænselan-
dets identitet. 

Den gang vi drog af sted 

 
 
 
Sogneeftermiddag i Sognehuset 
 
Onsdag den 5. november kl. 15 - 17: Mette og Poul Nørup for-
tæller om deres vandretur i grænselandet. 
 
Sogneaftener i Sognehuset 
 
Tirsdag den 28. oktober kl. 19.30: Jakob Brønnum om sin nye 
bog ”Kristus som antihelt” 
Torsdag den 20. November kl. 19.30:  Kræn Christensen om 
”Kjærlighedens Gjerninger” 
 
Der vil være mulighed for at købe kaffe og et stykke brød til 
sogneeftermiddage og –aftener. 
 
 
 
 
 

Jacob Brønnum 
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Julearrangementer 
 
Syng julen ind i Guldager Kirke 
Onsdag den 3. december kl. 19.00 
 
De ni læsninger i Hostrup Kirke 
Onsdag den 10. december kl. 19.00 
 
 
Koncerter i Guldager Kirke 
Torsdag den 23. Oktober kl. 19.30: 
Mette Krüger, basun og Karina 
Jensen, orgel 
Torsdag den 27. November kl. 
19.30:  Signe Friis, tværfløjte og 
Karina Jensen, orgel 
 
Familiegudstjenester/Før 
Disney-gudstjenester i  
Sognehuset: 
 
 
BEMÆRK at det er de nedenstå-
ende datoer, der er korrekte! I 
sidste nummer kom der ved en 
beklagelig fejl forkerte datoer 
med. 
 
 
På grund af præstens udrejse er der 
ingen gudstjeneste, men oplæsning 
af bibelhistorier, sang og fælles-
spisning.  
 
Børne- og ungdomskoret deltager. 
Fredage kl. 17.30 – 18.55 
Datoer: 31/10, 28/11 
Pris for mad (spaghetti og kødsovs) 
er 25 kr.. 
Der er mulighed for køb af øl og 
sodavand for 5 kr.. 
 

Tilmelding til kordegn Torben 
Christiansen på kirkekontoret, tele-
fon: 75 11 61 90 eller mail: gulda-
ger.sogn@km.dk 
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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  
 
 

G U D S T J E N E S T E L I S T E  F O R  
G U L D A G E R  O G  H O S T R U P  

Dato Guldager Hostrup Præst Bemærkninger 

4. okt. 10.30   JKBP Dåbsgudstjeneste 

5. okt. 10.30   JKBP 16. s. e. trin. 

12. okt. 09.00 10.30 JKBP 17. s. e. trin. 

19. okt. 10.30   BB 18. s. e. trin. 

21. okt. 19.30   BB Aftengudstjeneste 

26. okt. 10.30 09.00 JKBP 19. s. e. trin. 

1. nov. 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

2. nov. 10.30 09.00 BB Alle Helgens dag. Ingen dåb. 

9. nov. 10.30   JKBP 21. s. e. trin. 

16. nov. 09.00 10.30 BB 22. s. e. trin. 

23. nov. 10.30   JKBP Sidste s. i kirkeåret. 

25. nov.   19.30 BB Aftengudstjeneste 

30. nov. 10.30 09.00 BB 1. s. i advent 

6. dec. 10.30   JKBP Dåbsgudstjeneste 

7. dec. 10.30   JKBP 2. s. i advent 

14. dec. 09.00 10.30 BB 3. s. i advent 

21. dec. 10.30   BB 4. s. i advent 

24. dec. 14.30 JKBP 

16.00 BB 

14.30 BB   Juleaften 

 

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 gra-
tis 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 under-
skrift hos kirketjeneren. Hjemkør-
sel arrangeres af kirkebetjeningen. 
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Sønderriset' er udkommet i Esbjerg-bydelen Sønderris i 26 år - altså siden 1988. 
Bladet uddeles gratis til samtlige husstande i området. Det vil sige at ca. 1500 hjem 
får og læser bladet. Skoleelever på Sønderrisskolen, som bor udenfor Sønderris vil 
få bladet i skolen.  

Hvem udgiver bladet? 
Bladet bliver til i et samvirke mellem Sønderrisskolen, Sønderris Lokalråd, den lokale 
sportsklub SSK, Guldager Kirke og sognets menighedsråd, Daginstitutionen 'Galaksen', 
samt Baptistspejderne, som holder til i tæt naboskab med Beboerhuset Midtgård, som og-
så er bidragydere. 
 
Hvordan får man materiale med i bladet - fx en annonce? 
Hvis man ikke er tilknyttet nogen af ovennævnte interessenter, som betaler for fremstillin-
gen af bladet, skal man henvende sig til skoleleder Peter Hundebøll pr. e-mail eller på 
skolens kontor, hvis man ønsker materiale optaget. Han vil kunne afgøre om materialet er 
egnet til netop vores blad, og han vil kunne oplyse dig en evt. pris på hvor meget det vil 
koste dig. 

Hvad koster det at få noget i bladet? 
2014‐priser for annoncering: 975 kr. for en fuld side, 550 kr. for en halv side og endelig 
350 for en kvart side + moms.  
Kontakt venligst Peter Hundebøll angående aftaler om indlæg. 
 
Hvor tit udkommer det? 
Bladet udkommer 6 gange årligt.  

Hvilken form skal materialet have? 
Man skriver sin tekst i et almindeligt tekstbehandlingsprogram, fx. MS Word og e-mailer 
det til redaktør Bente D. Eskildsen.  
Hvis man har billedmateriale, bør man sende originalbillederne med - undlad venligst at 
sætte billederne ind i Word-dokumentet, idet dette påvirker billedets kvalitet. Så send ori-
ginale, uformindskede, ubeskårne billeder. Redaktøren vil sætte teksten op med overskrift 
og illustrationer, så det passer ind i bladets øvrige stil og layout. Hvis der er slåfejl og må-
ske mangler et komma her og der, bliver det også rettet til. 



   

 

STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER NEMLIG OS 
OG DERMED HELE SØNDERRIS OG ALLE DE AKTIVITETER, DER FOREGÅR I 
LOKALOMRÅDET, HVOR SSK HAR EN FINGER MED I SPILLET – OG DET ER 
MANGE. 
 
Vi har en stor og trofast skare af større og mindre sponsorer.  
 
Nogle er store, faste sponsorer år ud og år ind – som Sydbank, Sportsmaster, 
Esbjerg Bingocenter, Play House, OK Benzin, DWA VVS, Q-Star, HM Skilte, 
Tonnys Kranservice m.fl. 
 
Hertil kommer mange, som en eller flere gange: 
 

 sponserer tøj til det ene eller det andet hold i klubben 

 køber reklameplads på bande i hallen eller på årets julekalender 

 giver gaver til diverse lotterier og spil f.eks. i forbindelse med 
Sønderrisdage og fastelavnsfest  

 giver gaver og naturalier til vores fodboldskole, til Super Håndbold 
Søndag i hallen, SønderrisLøbet og diverse afslutningsfester mm. 

 
Så når du skal ud at bruge penge på det ene eller det andet til dig selv eller til 
hjemmet - eller er du beslutningstager om diverse indkøb på dit arbejde - ja, så 
kunne du jo lige kaste et blik på sponsorlisten på hjemmesiden – og så vælge 
en af dem… 
 
http://www.soenderris.dk/ssk/sponsor/sponsor.asp 
 
VI SIGER MANGE TAK FOR ALLE SPONSORATER – STORE SOM SMÅ – DE HAR 
STOR BETYDNING FOR VORT LOKALOMRÅDE. 
 
Kender du nogen, der gerne vil hjælpe i form af et sponsorat – og dermed blive kendt som 
en aktiv medspiller i lokalområdet - så kontakt os på ssk@soenderris.dk 

 

http://www.soenderris.dk/ssk/sponsor/sponsor.asp
mailto:ssk@soenderris.dk

