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derrisskolen 

Forsiden: - et vådt løbehold til Skolernes motionsløb; vi havde været aktive ude hele den regnfyldte 

fredag som afslutning på vores emneuge... og sluttede så af med hjerteløb.... så vi var godt våde i for-

vejen, men en fantastisk dag trods vejret...  
Foto: Pia Clausen 

 

 

 

Side 3-4: Sønderrisbogen—en gaveidé 

Side 4: En opfordring fra Støtteforeningen 

Side 5: Annonce fra baptistspejderne 

Side 6-7: Skolenyt 

Side 8:  Galaksen 

Side 9: Lokalrådet inviterer til Nytårsmarch 

Side 10: SSK inviterer til juletræ 

 

 

 

Side 11-16: Nyt fra SSK 

Side 17: Bendulas kagekonkurrence 

Side 18-19: Nyt fra Midtgård 

Side 20: Baptistspejderne 

Side 21-22: Guldager Kirke 

Side 23: Flere kager 

Sie 24, bagsiden: Kongen af Midtgård ønsker glædelig jul. 

Julens skolearrangementer: 
 
Lucia bærer lyset frem fredag den 11. december kl. 8:00. Det plejer at være en smuk og dejlig begivenhed 

med masser af børn og julesang i Stjernehuset. Arrangementet gentages klokken ca. 8:30. 

 

Julekoncerterne bliver i Sædden Kirke tirsdag den 1. december klokken 18:30, og dagen efter den  

2. december på Stjernetorvet på Sønderrisskolen, klokken 9:50. 

 

Gæster er velkomne til arrangementerne. 

 

Sønderrisredaktionen ønsker hermed læserne en god og velsignet jul og godt nytår! 
->bee 

Inspireret af Sofie Bird Møller, som arbejder med nærvær og fravær af krop: ’Chain Reaction’ udført af nuv. 8. klasses elever i design. 
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Sønderris – stedet for aktiviteter    
Bogen er fortællingen om Esbjergs seneste bydel og 

dens tilblivelse. Hvordan den i 1970’erne voksede op i 

ren Klondyke-stil, hvor der absolut intet fandtes, men 

som i løbet af kort blev omdannet til en udbygget bydel 

med skole, daginstitutioner, multicenter med hal og kir-

kesal samt et meget aktivt foreningsliv. De mange ild-

sjæle og evnen til at samarbejde har skabt den attraktive 

bydel, Sønderris er i dag. 

I bogen, Sønderris – stedet for aktiviteter, fortæller en 

lang række af pionererne om, hvordan det hele er gået 

til. Om skolen, der blev født i et utal af omgange og 

trods mangel på plads til egne aktiviteter fandt rum til 

borgernes mange kulturelle arrangementer samt fritids- 

og ungdomsaktiviteter, om idrætsforeningen, der blev 

en af de afgørende spillere i bydelen for voksne og børn, 

om Sønderris Lauget, der nærmest blev lokalråd, før 

begrebet var opfundet. Sådan kan det ene eksempel efter 

det andet nævnes på, hvordan Sønderris-området på 

mange områder har været foran i udviklingen og skabt 

resultater, der opfattes som almindelige i dag. 

I Sønderris har det altid handlet om samarbejde. Takket 

være områdets velfungerende netværker er det altid lyk-

kedes at indsamle bidrag og sponsorstøtte til at få udgi-

vet bogen 'Sønderris – stedet for aktiviteter'. Tak til alle 

for deres bidrag, hvad enten det er fortællemæssigt eller 

økonomisk. For uden denne hjælp havde det ikke været 

muligt at få bogen udgivet. 

 

Forordet til bogen 

I de første over 30 år af den lokale skoles levetid har 

mere end 2.000 elever haft deres første skoledag på 

Sønderrisskolen. De første elever begyndte i det, der nu 

hedder Vandmanden. Husets fire klasselokaler og ene 

fællesrum udgjorde første etape af skolebyggeriet, som 

senere er efterfulgt af endnu 11 etaper. Vi er tilbage ved 

skolens fødselsdag, den 15. marts 1982. I huset boede 

en børnehaveklasse, en 1. klasse samt Børnehuset, den 

første SFO i Sønderris. I husets sidste lokale var der 

personalerum samt et hjørne til sundhedsplejerske, sko-

lepsykolog, skolesekretær og skolelederen, som kom på 

besøg ind imellem. Fællesrummet blev brugt til garde-

robe, opholdsrum og bibliotek. Sådan var billedet af 

Sønderrisskolen anno 1982 – en lille skole forbeholdt få 

elever. Men siden den spæde start har Sønderrisskolen i 

takt med lokalområdet udviklet sig til at være en stor, 

centralt placeret folkeskole i en velfungerende bydel 

med et rigt fritids- og foreningsliv, centreret om Midt-

gaard og Sønderris Multicenter. 

I august 2011 kunne Sønderrisskolen byde velkommen 

til 140 nye elever fra Guldager Skole, som blev nedlagt. 

Det har betydet, at Sønderrisskolen nu er den eneste 

folkeskole i Guldager Sogn med de udfordringer og mu-

ligheder, det giver for samarbejde med det lokale for-

eningsliv. Skolen er igen blevet en af de større i kom-

munen med 650 elever og ca. 80 medarbejdere. 

Den første skoledag 

Fælles for rigtig mange af skolens første elever var, at 

de på første skoledag havde deres fine tøj på, ny skole-

taske på ryggen og et fyldt penalhus deri. Den ene hånd 

blev brugt til at holde mor eller far i hånden, og den an-

den hånd knugede om en rigtig flot buket blandede 

blomster. Sådan var det for 30 år siden, og sådan er det i 

dag. 

Inden turen gik op til skolen, havde familien ofte været 

ude i haven for at hejse flaget og plukke forskellige 

blomster fra haven til førsteskoledagsbuketten. En buket 

som skulle pynte op i klasselokalet og være med til at 

bringe en smule af naturen med ind. Buketterne var et 

billede på menneskers forskellighed og skulle samtidig 

minde elever og voksne om naturens mangfoldighed og 

skønhed, samt at vi alle har et ansvar for at passe på 

naturen og hinanden i skolen samt sørge for, at skolen 

tager sig pæn ud. 
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Mange mennesker i og uden for Sønderris har i kortere 

eller længere perioder lagt hjerteblod i arbejdet med at 

få etableret en velfungerende bydel med udbyggede 

institutioner og muligheder for, at lokale borgere kan 

dyrke deres fritidsinteresser i fællesskab med andre i en 

bydel, omkranset af smuk grøn natur og med gode sti-

er. 

Skolen, en række foreninger, lokalrådet og institutioner 

har bakket aktivt op om denne bog og har bidraget til at 

få samlet en mangfoldig buket med oplevelser fra sko-

lens og lokalområdets historie. Historierne i denne bog 

kommer i vid udstrækning fra mennesker, der har været 

aktive i Sønderris’s udvikling helt tilbage fra tiden, før 

der var skole og fritidsfaciliteter. Vi har også fået en 

række bidrag fra nuværende og tidligere borgere i om-

rådet, beslutningstagere der var politisk ansvarlige for 

områdets udbygning, kommunale chefer der udmønte-

de de politiske beslutninger, og fra foreningsfolk. Der-

udover er det lykkedes os at få bidrag fra en række vig-

tige personer, der har været aktive i lokalområdet og 

skolens udvikling i de seneste år. 

Tak til enhver, som har bidraget med deres egen lille 

historie, deres personlige blomst til buketten. Nu håber 

vi, rigtigt mange læsere vil få gode oplevelser ved at 

fordybe sig lidt i en smule af alt det, der er hændt i 

Sønderris igennem årene. 

 

Sønderris i juni 2015 

Peter Hundebøll 
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Bogen kan købes i Sønderrishallens Cafeteria, på 

skolens kontor, på  Byhstorisk arkiv, eller ved Var-

mings boghandel 

 

På den nyligt afholdte generalforsamling for Auraskolens Sønderris-afdeling kunne kasse-

rer, Lone Fredborg, oplyse, at der p.t. stod godt 30.000 kr. på Støtteforeningens konto.  

 

Disse penge, og forhåbentligt mange flere, skal gerne komme skolens børn til gode. Skal 

pengene fordeles retfærdigt, så vil det være godt med nogle forældre, som har lyst til at 

hjælpe til med denne opgave og samtidigt passe en plads i Støtteforeningens bestyrelse.  

 

Har du lyst til at være med, så skriv til phu@esbjergkommune, Peter Hundebøll, som fort-

sat har fået lov til at være sekretær, eller send ham en SMS, for en videre snak.  

 

 

De bedste hilsner fra bestyrelsen for Støtteforeningen 
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Så hyggeligt uhyggeligt  

kunne børnehaveklasserne  

fejre Halloween.  

Den engelsk/amerikanske  

fest for de døde er en skik, 

som man kan  

få meget sjov ud af. 

 

Nyd lige de her  

stemningsfulde  

græskarmænd!!!! 

En af de gode dage: Syng-dansk-dagen blev som altid markeret med masser af glad sang på Stjernetorvet. Godt humør, 

godt samvær, gode sange!!! 

Tak til musiklærerene på Sønderrisskolen for at samle os til endnu en dejlig begivenhed! 
->bee 
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Kulturskolen  i Esbjerg inviterer hvert år til 6. klassernes MusikEvent i Is-

landsgade. Her får eleverne lov at beskæftige sig med sang og dans en hel 

dag og afslutningsvis at optræde for hinanden for derved at blive inspireret 

til fortsat musikudøvelse.   

I forvejen har eleverne øvet danse og sange med deres musiklærere hjemme på 

skolen.  

Sønderris-eleverne var til MusikEvent den 12. november sammen med ca 150 

andre jævnaldrende fra andre af kommunens skoler. Det blev en rigtig fed dag—

hvor man først øvede sig i forskellige værksteder og hørte om bl.a. Michael Jack-

son, Elvis Presley, Freddie Mercury og Queen, og sang nogle af deres sange. Der 

blev danset line dance, showdans, jive og cha-cha-cha og til allersidst var der af-

slutningsdanseogsyngefest i salen, hvor alle viste, hvad de havde lært.  Og selve-

ste Elvis Presley kom og optrådte for de unge mennesker! 

Det var hyggeligt, sjovt og festligt — en skøn skoledag, hvor man også fik luftet 

sit pæne tøj lidt. 

->bee 
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Alle børnene i Galaksen havde i løbet af uge 44 været kreative og lavet lygter og udhulet græskar. 

Fredag morgen emmede legepladsen og indgangen af hygge, da forældrene kom for at aflevere deres 

børn, blev både børn og voksne budt på varm cacao. Hele legepladsen i stjerneskuddet/Regnbuen og ind-

gangen i Solstrålen var lyst op af alle børns flotte lanterner og ”uhyggelige” græskar. I bålhuset var der 

tændt op, alt sammen dannede rammen om en rigtig hyggelig morgen.  
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Nu er det snart JUL 

Vi arrangerer som sædvanligt juletræsfest – se 

annoncen her i bladet og køb din billet på vo-

res onlineshop på www.soenderris.dk/ss 

Og vi sælger julekalendere – se omtale andet-

steds her i bladet. 

Hold øje med hjemmesiden og Facebook – 

mange afdelinger arrangerer specielle events 

og/eller hold i forbindelse med jul og nytår. 

 

…. Og nytår! 

SSK opfordrer alle til at deltage i Lokalrådets 

arrangement nytårsdag – Nytårsmarchen. Se 

annonce – og meld dig til, så der er suppe nok 

til alle. 

 

Sønderris bogen og jul…. 

Som mange nok ved, er der udgivet en bog om 

Sønderris’ historie. Den er nok et kig værd, og 

du kan købe den i SSK’s onlineshop. Måske en 

julegaveidé?  

 

Facebook 

Stort set alle afdelinger har en Facebook-

gruppe – spørg din træner/instruktør, eller se 

på hjemmesiden eller søg på Facebook.  

Vores hjemmeside er stadig vores hovedinfor-

mations-kilde, men de daglige, hurtige medde-

lelser og spørgsmål klares hurtigst via Face-

book. 

 

Byggeri i Sønderrishallen 

Byggeriet skrider planmæssigt frem. Vi bekla-

ger de gener, det har medført for de enkelte 

brugere af hallen. 

Der kan læses om projektet her:   

www.soenderris.dk/ssk/Skyboks2015/

index.asp 

 

Sønderris Lokalråd 

Lokalrådet har fået en rigtig flot og meget in-

formativ ny hjemmeside – her står rigtigt man-

ge gode informationer om Sønderris generelt. 

Du bør se den:  http://soenderris.com 

 

Kontakt 

Husk, vi er aldrig længere væk end  

 

ssk@soenderris.dk 
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Januar 2015 afholdt SSK gymnastik sin første nytårskur. 
 
Konceptet er, at man kan komme og prøve alle de ting, SSK gymnastik har at tilbyde til 
voksne. 
 
Rigtigt mange kom sidste år – vi havde en fantastisk formiddag med masser af motion, 
sjov og gode grin – og i pauserne nød vi den frugt, som vores lokale Fakta havde sponse-
ret. 
 
Vi har derfor besluttet at gøre dette til en tradition.  

Programmet er ikke færdigt – men det vil komme på hjemmesiden. 

Sæt kryds i kalenderen den 23. januar 2016. 
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SSK har i år igen lavet en julekalen-
der, og rigtigt mange af vore børne-
medlemmer pryder forsiden. 
 
Så støt os ved at købe julekalenderen, når du 
får den tilbudt – enten ved, at der ringes på 
din dør, eller ungerne har nogle med hjem til 
salg. 
 
Der er rigtigt fine præmier – og skulle du ik-
ke vinde, så støtter du ungdomsarbejdet i 
SSK. 
 
Hvis du ikke møder en sælger, kan du få fing-
re i et eksemplar af kalenderen ved at kigge 
forbi SSK’s medlemsservice på kontoret til 
venstre i foyeren i Sønderrishallen i åbnings-
tiden, som for tiden er mandag kl. 16.30-
17.30, tirsdag kl. 9-10 og 17-18, onsdag kl. 
16-17 og torsdag kl. 16.30-17.30 

Eventuelt restoplag sælges til juletræsfesten, 
den 6. december. 

Kalenderen koster kun 20 kr. Der kan betales 
med Mobile Pay: 30624467  
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I sidste nummer af Sønderriset skrev vi lidt 
om, at vi har mange frivillige i vores klub. 
Og hvert eneste år får vi nye – og det er vi 
voldsomt glade og stolte over – det betyder 
rigtigt meget, at forældre og andre giver en 
hånd i ny og næ – og mange giver mere end 
èn hånd! 
 
Sønderris Sportsklub står også for en del af de 
sociale arrangementer, der foregår i 
vores bydel. 
Her bruger vi også mange hjælpere 
– og der er altid folk, der byder ind, 
når vi mangler dem – især fordi alle 
arrangementer efterhånden er så 
velbeskrevne og gennemtestede, at 
de er forholdsvis lette at styre. 
Et eneste sted mangler vi nye folk! Og 
det er blandt dem, der virker i kulissen – dem, 
der står for alle arrangementerne – dem der 
skal koordinere alle de frivillige hænder. 
Man  kan sige, at hvis Sønderris fortsat ønsker 
Sønderrisdage, Skt. Hans fest, Juletræsfest, 
Fastelavnsfest tillige med det varierede udbud 
af sportsaktiviteter, ja, så er der brug for, at 
nogle nye og yngre kræfter overvejer at hjælpe 
lidt bredere til end ”kun” på det hold, hvor 
f.eks. familiens børn går. 
Der er mange nye beboere i Sønderris, og vi får 
mange mails fra tilflyttere mm., som ønsker 

informationer og som melder sig ind i SSK. 
Det er vi meget glade for.  
Men igen – skal vi fastholde hele Sønderris – 
herunder alle tilflytterne og de nye 
boligområder som en samlet fantastisk bydel, 
så ville det være herligt – og måske nødvendigt 
– at nogle nye frivillige fra hele området 
melder sig under fanerne. 
Og da vi som sagt hvert eneste år får nye 

frivillige, så må det da være muligt, at 
der findes en 2-3 personer ude i 
området, som kunne tænke sig at 
hjælpe til med de mange 
arrangementer, som SSK også står 
for, og som er en vigtig del af det 
sociale liv i bydelen. 

Vi ønsker jo alle , at Sønderris fortsat 
er en bydel med stor selvforståelse og 

sammenhængskraft, og det kræver et stykke 
arbejde – og ikke kun af os, der har været med i 
mange år (også efter at vores børn er stoppet i 
SSK og eventuelt er flyttet videre) – vi kan jo 
ikke vide, hvad alle de nye og yngre beboere i 
området ønsker sig af deres nærmiljø.  
Kontakt os på ssk@soenderris.dk – vi har flere 
goder, vi tilbyder vore trænere og ledere, men 
det kan du altid høre om. Det kan og må ikke 
være det afgørende – men dog en lille bonus. 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
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Den 1. november holdt foreningen ’Bendula’ et 
indsamlingsarrangement på Stjernetorvet. Det 
var en hyggelig eftermiddag med mange fanta-
stiske kagebidrag til konkurrencen, der var kor-
sang med skolens lille kor, foredrag ved Heidi 
Newlands, bankospil og salg af nips og smykker 
fra Gambia. 
 
Lokale forretninger havde venligt givet bidrag til gevin-
ster til bankospillet og til de fine præmier til flotteste og 
bedst smagende kage.  
Arrangørerne takker mange gange for støtten og det 
overvældende fremmøde — og ikke mindst for de ca. 

6.000 kr, som vi bagefter kunne putte i sparebøssen. 
Pengene falder på et meget tørt sted og vil komme de 
gambianske skolebørn til gode. 
 
Der blev også tegnet et enkelt sponsorship for en lille 
dreng — det er dejligt, når folk gerne  vil hjælpe.  
Hvis man i øvrigt er interesseret i at støtte foreningen 
eller tegne sponsorships, kan man kontakte Heidi New-
lands på e-mail 
 
heidi.newlands@skolekom.dk  
 

-> bee 

Dette er den flotteste af de mange lækre kager, der 
blev indleveret til konkurrencen. Den der blev præ-
mieret for at smage bedst, blev desværre spist, før jeg 
nåede at fotografere den…. 

->bee 
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Midtgård er midt i en spændende udvik-

lingsfase, hvor vi fra 1. januar bliver en 

del af MYRTHUE –  Natur, Kultur & 

Læring.  

Midtgård skal fortsat være et værested 

med plads til alle, men læringen skal 

spille en endnu større rolle.  

 
Det er en fornøjelse at gården hver dag besøges af 

mange forskellige skoleklasser og institutioner, 

som er med i arbejdet omkring dyrene.   

 

Mange skoleklasser fra Auraskolen, sønderrisafde-

lingen, har arbejdet med ’Go Cook’, som er et un-

dervisningsmateriale hvor temaet i år er økologi. 

På Midtgård arbejder vi på at skabe sammenhænge 

mellem økologi, natur og miljø.  

Auraskolen, sønderrisafdelingen har ligeledes ar-

bejdet med ’Genplant Planeten’. Et klimaprojekt, 

som har til formål at vise børn, at de selv kan gøre 

noget aktivt for at komme klimaforandringerne i 

møde, ved at sætte fokus på træplantning. Aura-

skolens 4. årgang har været i 1000 års skoven for 

at høre om de forskellige træsorter og samle blade 

til herbarium. (en samling af pressede og tørrede 

blade) 

 

I uge 41 arbejdede 4. Årgang fra Auraskolen, søn-

derrisafdelingen med Sundhed, trivsel og bevægel-

se. Der blev i tre dage tilberedt velsmagende mad 

med fokus på æbler. 

5. A fra Auraskolen, sønderrisafdelingen har haft 

rytmisk fordybelse på Midtgård hvor vi i tre værk-

steder fremstillede instrumenter af naturens mate-

rialer, og der blev skabt rytme og bevægelse. 
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Nyt fra stalden: 

Kaninungerne af racen Hvid  

Dansk Landkanin er klar til at  

flytte hjemmefra og kan købes  

på gården for 50 kr. 

Gedekiddene er blevet slagtet  

den 9. november.  

Der har i år været stor interesse  

for gedekød, hvilket er herligt.  

 

Gedekonerne går fortsat med  

gedebukken Kong Hans, som  

er faldet godt til på gården. 

 

De Gotlandske Pelsfår kommer  

snart til at gå på marken bag  

stalden.  

Vædderen er meget aktiv og  

han er stadig på marken. 

 

Møffe får besøg af ornen  

”Kristian” i december.  

Vi forventer pattegrise i april måned.  

En gris er drægtig i 3 måneder,  

3 uger og 3 dage.  

 

Vil man ud at kigge på de smukke efter-

årsfarver er 1000 års skoven et besøg værd. 

Der er et fint stisystem igennem hele skoven, 

hvor der er opsat legeredskaber med motorisk 

udfordring. 

 

Igen i år har Varde Ådal lam 50 får med lam 

til at afgræsse vores marker, et flot syn med 

sådan en stor flok. 

 

 



                   
 
                                          

                            Glædelig jul 
 
 
 

Spejderne og BaptistKirken indbyder til Advents—arrangement  

               Søndag den 29. november kl. 10.30  
Med Adventsgudstjeneste, fællesspisning og juledekorationer. 
                            Alle er velkomne denne dag. 
 

Spejderne holder juleferie, men starter igen onsdag den 6. januar 
 

     Du er også velkommen til at prøve  om det´ 
    - at være spejder er noget for dig. 
 

  HVER ONSDAG fra 18.30—19.30 
      fra 4/5 år—0. klasse i Klyngen  
      fra 1.-3. klasse i Flokken  
   fra 4.-?. klasse i Toppen (18.30-20.00) 
 

   Næste FamilieSpejd for hele familien 
         er lørdag den 12. december  
                fra 10-12 
 

                  Vi  ses ! 
 

              PS.- forældre 
                passes i  
           forældrecaféen 
                
          http://esbjerg.dbs.dk 

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1 

Hver ONSDAG aften kl. 18,30 – 20,00 i ”Nøglen” på Ravnsbjergvej 6 ved Midtgård  
Vil du vide mere kan du også ringe til Kredsfører Christina Mejer Friis tlf. 2225 3944 

 
 
 

HVER MANDAG FRA 14.00 TIL 17.00 
 

er der ÅBEN CAFÉ i Nøglen, Ravnsbjergvej 6 
 

 der er altid gratis kaffe/the eller saft 
 der er mulighed for en hyggelig snak 
 der er også mulighed hjælp til lektielæsning, en strikkeopskrift,  
 Nem-id, en ansøgning,  en ….?.....    eller hvad du nu er udfordret med! 
 

Hvem er vi? 

Vi er nogle ”ældre” mennesker, der har tid og lyst til at møde dig. 
ALLE  ER VELKOMMEN. 

 

               Vil du gerne vide mere kontakt venligst Frank Korsbro tlf. 5189 7224 
 

             Se evt. mere om Baptistkirken i Esbjerg på www.baptistkirken-sydjylland.dk 
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Torsdag den 10. december kl. 19.00 i Hostrup Kirke. 

Igen i år vil vi markere adventstiden med den engelske juletradition ”De 9 læsninger. Efter gudstjenesten 

vil der være kaffe og kage i Hostrup Forsamlingshus. 

...i Sognehuset i Sønderris, Krebsens Kvarter 74. 

 

Guldager kirke inviterer børnefamilier til Før-

Disneysjov-gudstjenester fredage kl. 17.30. 

 

Med efteråret tager vi hul på en ny sæson spaghetti-

gudstjenester, og vi håber på at se rigtig mange til 

børnegudstjeneste kl. 17.30 og spaghetti og kødsovs 

kl. 18.00-18.55, så man kan nå hjem til Disneysjov. 

 

Hvis man gerne vil spise med skal man tilmelde sig 

ved sognepræst Mette Præstegaard Friis. Voksne 

koster 25. kr. og børn 10. kr. Man kan købe øl og so-

davand til 5. kr. 

 

Datoer: 27/11 2015, 29/1 2016, 26/2 2016, 24/3 

2016(Bemærk: dette er ikke en fredag, men Skær-

torsdag) 

Tid: 17.30- 18.55.  

Sted: Sognehuset Sønderris, Krebsens Kvarter 74. 

Tilmelding: Sognepræst Mette Præstegaard Friis, 

mobil: 5051 6020 eller e-mail: mette@mette-

praestegaard.dk  
 

 

På vegne af menighedsrådets Børne- og 

Ungdomsudvalg 

 

Sognepræst Mette Præstegaard Friis  

Traditionen tro synger vi julen ind i Guldager Kirke onsdag den 2. december kl. 19.00.  

 

Efter vi har sunget, går vi i forsamlingshuset, hvor der vil blive serveret kaffe, sodavand og 

kage. 
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Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen 

BB: Brian Bannerholt     

MPF: Mette Præstegaard Friis 

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  

 

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 
Søren Brydsø  
 75 11 61 93 

guldgraver@guldagerkirke.dk 

 

Sognehuset 

Krebsens Kvarter 74 

Sønderris 

 

Kirkelige handlinger 
Aftale om dåb, bryllup og 

begravelse træffes ved henven-

delse til Kirkekontoret 

 

 

 

Ældre og gangbesværede kan 

gratis benytte kirkebilsordnin-

gen til gudstjenester i Guldager 

kirke. Ring til Esbjerg Taxa, 

75 14 45 00 og bestil en vogn. 

Chaufføren vil selv skaffe den for-

nødne underskrift hos kirketjene-

ren. Hjemkørsel arrangeres af kir-

kebetjeningen. 

Dato Guldager Hostrup Præst Bemærkninger 

8. nov. 10.30  BB 23. s. e. trin. 

15. nov. 10.30 09.00 BB 24. s. e. trin. 

22. nov. 10.30  MPF Sidste s. i kirkeåret 

29. nov. 09.00 10.30 MPF 1. s. i advent 

5. dec. 10.30  BB Dåbsgudstjeneste 

6. dec. 10.30  BB 2. s. i advent 

13. dec. 10.30 09.00 MPF 3. s. i advent 

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

24. dec. 14.30 MPF 

16.00 BB 

14.30 BB  Juleaften 

25. dec. 10.30 09.00 BB Juledag 

26. dec. 10.30  BB 2. juledag 

27. dec. 10.30  MPF Julesøndag 

1. jan. 16.00  MPF Nytårsdag 

2. jan. 10.30  BB Dåbsgudstjeneste 

3. jan 10.30  BB H. 3 k. søndag 

10. jan 10.30 09.00 BB 1. s. e. H. 3 k. 

17. jan 10.30  MPF Sidste s. e. H. 3 k. 

24. jan 09.00 10.30 MPF Septuagesima 

31. jan. 10.30  BB seksagesima 

6. feb. 10.30   Dåbsgudstjeneste 

7. feb. 10.30 09.00  Fastelavn 

14. feb. 10.30   1. s. i fasten 

21. feb. 09.00 10.30  2. s. i fasten 

28. feb. 10.30   3. s. i fasten 

5. marts 10.30   Dåbsgudstjeneste 

6. marts 10.30 09.00  Midfaste 
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8.A og 8.B har i innovationstimerne haft en praktisk opgave, hvor de 
skulle lave et brætspil. 
Spillet skulle være målrettet indskolingen med max 6 deltagere.  
 
Eleverne blev bedt om at tænke både kreativitet og værdiskabelse ind i deres 
arbejdsproces. De skulle også tage stilling til regler for spillet, samt hvorvidt 
spillet skulle kunne spilles inde eller ude. 
Alle arbejdede meget koncentreret med opgaven, diskuterede, ændrede un-
dervejs og fik tænkt “reklamer” med ind i forhold til præsentation og lay-out 
af deres spil. 
Nogle grupper afprøvede deres spil i 1.C. Her var eleverne delt ind i hold af 
4-5 deltagere, som meget engageret fik spillet /afprøvet de nye spil. 
 

Lisbeth Kodal 
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’Kong Hans’ fra Midtgård  

ønsker mæ — æ — æhdelig jul! 




