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Fra Idræt og alle andre steder vil kunne
hentes på Stjernetorvet på Sønderrisskolen i ugerne 5-8. Herefter overdrages det glemte tøj mv. til velgørende
organisationer.

Kraner og arbejdsstøj bag ’Galaksen’ - der rodes og regeres, men når det er færdigt, skal
det nok blive godt!
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Sønderrisskolen den 12. januar 2015

Esbjerg kommune
Børn & Familie Udvalget
Skoleafdelingen
Høringssvar vedrørende ”Forslag om lukning af 25 skoler pr. 31. juli 2015 samt oprettelse af 9 nye skoler pr.
1. august 2015”.
Skolebestyrelsen har med interesse drøftet det udsendte materiale på sit møde 11. december 2014.
Skolebestyrelsen stiller sig grundlæggende konstruktivt i forhold den kommende proces med at skabe et nyt og
sammenhængende skoledistrikt til gavn for børn og borgere i Guldager, Sønderris, Bryndum, Tarp og Vester Nebel.
Når det nu skal være, så tegner distrikt 8 sig til at kunne blive et velfungerende skoledistrikt med gode muligheder
for at udbygge et tæt samarbejde om f.eks. overbygningsklasser, men også med børnehaver, klubber, kulturtilbud,
idrætsforeninger og andre lokale aktører.
Samtidigt vil dette skoledistrikt fortsat være af en overskuelig størrelse, til gavn for børn forældre og ansatte, – og
ikke mindst til gavn for implementeringen af tankerne om den lokalt forankrede folkeskole, som de er beskrevet i
skolereformen.
Skolebetyrelsen forventer at byrådet tager nødvendige initiativer for at etablere og udbygge sikre cykel- og gåveje i
lokalområdet. Dette er ikke kun nødvendigt af sikkerheds- og miljømæssige grunde, – det er også tvingende nødvendigt af hensyn til muligheden for at høste optimale synergieffekter af den foreslåede omstrukturering.
Vi peger helt konkret på Rundkørslen i Tarp og behovet for en underføring under Guldagervej ved Guldager Stationsby.
Skolebestyrelsen forventer, at byrådet sikrer, at de nye skoler ligestilles økonomisk, sådan at ingen skoler skal starte
op med et budgetunderskud, som f.eks. kan være opbygget af tidligere ledelser.
Skolebestyrelsen ønsker, at byrådet garanterer, at der ikke i fremtiden skal flyttes børn mellem matrikler af budgetmæssige årsager.
Skolebestyrelsen stiller sig kritisk overfor:
 Den korte proces.
 Den manglende inddragelse af skolebestyrelser, herunder ikke mindst at der foretages ansættelse af ledere
uden om bestyrelserne.
 De mange uafklarede spørgsmål – grundet den korte tidsplan.
 Timingen i forhold til at skolerne også skal implementere en skolereform.
 Timingen i forhold til de store forandringer lærere og pædagoger i forvejen oplever.
 Manglende pædagogiske argumenter.
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Skolebestyrelsen vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at Sønderrisskolen er klemt på lokaler, og lokalestørrelser (10 klasselokaler af 42 kvm.). I den sammenhæng er det ærgerligt, at den pågående udbygning af Galaksen (på skolens matrikel) ikke er sammentænkt med skolens fremtidige behov.
Skolebestyrelsen vil også benytte lejligheden til, at minde om at distrikt 8 i den foreslåede form, vil bestå af 3 fysiske skolebygninger, og ikke 2 som det er beskrevet i oplæg til beslutning. Ravnsbjerggård, på Saturnvænget 12,
fungerer i dag som Sønderrisskolens overbygningsafdeling. Vi frygter punktet glemmes i budgettildelingen.
Skolebestyrelsen vil også henlede opmærksomheden på, at der ved siden af Sønderrisskolen ligger hal-faciliteter.
Disse får skolen ikke midler til at servicere, men bruger faktisk en del tid på at hjælpe Kultur og Fritid med praktiske ting.
Dette samarbejde ønsker vi fortsætter, men vi frygter at også dette punkt glemmes i budgettildelingen.

Med venlig hilsen

Kristian Bertelsen
Formand

Peter Hundebøll
Skoleleder

Reserver i år aftenen, den 24.februar, kl. 19.00 på Torvet. — hvor vi forhåbentligt kan byde velkommen til den ny ledelse af såvel skoledistrikt,
som Sønderris Afdelingen i et kommende storskoledistrikt.
Indbydelse udsendes, og alle er velkomne. Skolebestyrelsen aflægger også
beretning om deres arbejde siden valget sidste år, samt orienterer om nyvalg til et kommende storskoledistrikt.
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Vi har fået ny repræsentant i
bestyrelsen. Det er Christina
Bonde, forældre fra 0.klasse, og
med kendskab til det med at søge fonde.
Ellers kan vi sige, at Støtteforeningen
har været godt i gang med at søge midler til vores Sønderrisbog, som har været lang tid undervejs. Men i kraft at
Støtteforeningens arbejde er der indtil
nu skaffet over 50.000 kr. til denne udgivelse, hvilket kan komme alle kunder
til gode. Desværre må vi endnu engang
udsætte udgivelsen. Hvilket alle, der
har arbejdet med bogen, dybt beklager.
Men projektet kører fortsat, og når der
er tilstrækkeligt mange grønne blade på
træerne, så skal bogen på gaden.
Støtteforeningen har ved årsskiftet en
formue på godt 40.000 kr. Det er besluttet at en del af disse penge skal bruges til et par bordtennisborde
(Mellemtrinnet og Overbygningen).
Men det næste større projekt, som der
skal samles midler ind til, og som sikkert skal deles i flere bidder er området
mellem Stjernetorvet og elevhusene,
hvor der skal tænkes i forskellige uderum, til fysiske og mere stille aktiviteter. Vi håber i løbet af de næste par måneder at have et projekt klar til at der
igen skal gang i fondsansøgningen.
Senere skal gårdens udeområde også
indtænkes, i en helhedsplan for de store
elever.

Begge steder er eleverne og deres tanker og ideer med i processen.
Er der nogen i Sønderris eller Guldager, som kender enten folk eller fonde,
som gerne fortsat vil støtte bogprojektet
eller et spændende og anderledes
udeområde, så lad os det endelig vide!
Enten direkte besked til formand Thomas Dahl, eller til skolens kontor,
tlf.7616.2301.
Men lige nu skal du huske at få meldt
dig ind i foreningen, eller få betalt kontingent. Kontingent er skoleårsvis, jo
før man melder sig ind, jo før får man
gavn af foreningens initiativer, og jo
før får foreningen penge at arbejde
med. Ideer er der nok af.
Du indbetaler for en enkelt persons
medlemskab kr. 50,- og for familien er
prisen kr. 75,- . Institutioner, foreninger
og virksomheder er også velkomne
imod at betale 200 kr. til Spar Nord,
reg.nr. 9244, konto nr. 4577500962,
husk dit navn. Når du har indbetalt, vil
vor kasserer Lone Fredborg gerne have
en mail, med dit/jeres navn(e), adresser, tlf., samt hvilke klasser I evt. har
børn i. Det kan du gøre på adressen

ljfredborg@yahoo.dk
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Så fik vi taget hul på
2015 med vor nyeste
tradition, nytårsmarchen.

Ca. 100 personer deltog i den
årlige nytårsmarch, som Sønderris Lokalråd arrangerede for
fjerde gang – igen i år var vejret
med os arrangørerne.
De fleste deltog også i fællessuppen efterfølgende – en skøn
aspargessuppe.
Sønderris Lokalråd
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SSK Gymnastik har igen et nyt tilbud:
Motion for sjov er et hold med forskellige motions- og idrætsaktiviteter – en 3-4 uger ad
gangen arbejdes med én aktivitet, f.eks. floorball, rundbold, håndbold, gamle lege osv.
Det kan være svært at begynde på en sportsgren som voksen, hvis man ikke har gået til
det som barn/ung, så her er en mulighed for at komme på et hold, uden at behøve at være god til en idrætsgren - og I kan selv være med til at vælge, hvilke aktiviteter vi skal
lave.
Vi tænker det som en form for leg, hvor det primære fokus er at have det sjovt og at få
bevæget sig en smule. Det handler ikke om tekniske færdigheder, men at have lysten til
at være med og prøve noget nyt.
Vi mødes en gang om ugen, torsdage kl. 19.00 i gymnastiksalen på Sønderrisskolen. Der
var opstart 8. januar – men du kan sagtens nå at springe til endnu.
Spørgsmål? - du kan se yderligere information på vores hjemmeside www.soenderris.dk/
ss eller du kan skrive til os på ssk@soenderris.dk
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Med starten af det nye år har SSK sat
en lille happening i gang. Alle kunne
melde sig til et fælles projekt, hvor det
handler om, hvor meget man kan tabe sig
på 10 uger.
Der er tilmeldt i alt 2.900 kilo fordelt på 34
personer – der er tilmeldt 23 enkeltpersoner og 4
hold med så fantastiske navne som ”De fede
Tabere”, ”Team Fatbastards” mm.
Der var vejning 1. januar eller 4. januar – og igen
efter 10 uger.
Alle har selv ansvaret for at gennemføre de 10 uger
med størst muligt vægttab – der er præmie til den,
der taber mest. Der er nemlig ikke planlagt noget
fælles træning eller andet, men til gengæld vil det
jo være oplagt at benytte nogle af alle de tilbud,
som SSK har til motionister.
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Der er en masse forskellige tilbud inden for
forskellige idrætsgrene – alle fremgår af
hjemmesiden www.soenderris.dk/ssk
Et særligt tilbud fra SSK’s livsstilseksperter er et
forløb omkring livsstilsændring. Dette forløb kan
med stor fordel kombineres med ”Sønderris på
vægten”.
”Allerede nu kan vi sige, vi er tilfredse med
opbakningen her første gang” udtaler Janni
Kristiansen, SSK. ”Og hvis ellers resultatet også
bliver tilfredsstillende, vil vi gentage gimmicken
igen næste år”.
Livsstilsforløbet kører 2-3 gange om året.

Sønderriset
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Så er byggeriet i gang i Stjerneskuddet.
Stjerneskuddet udvides med 4 stuer der ligger i
forlængelse af den nuværende vuggestue afdeling. Byggeriet kommer til at løbe hen over foråret og sommeren og hvis alt går efter planen
skulle det gerne være indflytningsklar til sommer 2015.
Vi regner dog med, at vi allerede i løbet af foråret,
så småt kan begynde, at flytte nogle af børnegrupperne over i Stjerneskuddet. Tanken er at når byggeriet er helt færdigt, lukkes Regnbuen i dens nuværende form ned. Hvad der fremadrettet skal ske
med bygningen er endnu ikke helt på plads.
Ligeledes er vi i gang med en gennemgribende renovering af Solstrålen. Børnehaveafdelingen er blevet malet i november 2014 og resten af huset males
her i første kvartal 2015. Derudover er der kommet
nye toiletter og gulve. Inventaret bliver også efterset, så Solstrålen kommer til at fremstå som ny 
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Der graves pt. på legepladsen i Stjerneskuddet hvilket betyder at det meste af afdelingens legeplads er inddraget til byggeplads. Dette betyder at
vi i praksis benytter Solstrålen og Regnbuens legepladser - dette er en super fin løsning på den manglende legeplads. Børnene møder hinanden på tværs
af grupperne og leger sammen. Bonusgevinsten er
at, vi som kollegaer mødes lidt oftere og i uformelle toner.
I løbet af vinteren/foråret har vi fokus på relationerne mellem hinanden både børn og voksne - så vi
styrker samarbejdet mellem de forskellige afdelinger.
Mange hilsner
Galaksen

Sønderriset

Inklusion er et vidt begreb, som bruges flittigt i
vores daginstitutioner og
skoler. Men hvad betyder
det egentlig?
Som med alle andre pædagogiske begreber og fagudtryk
kan dette tolkes på mange forskellige måder og give sig til
udtryk på vidt forskellig vis i
praksis. Dette er i og for sig
også ok og vigtigt, da det
handler om mennesker og her
findes jo ikke nogen endegyldig løsninger på, hvordan og
hvad inklusion er for en størrelse.
I Galaksen har vi valgt at stille
skarpt på begrebet inklusion
som pædagogisk arbejdsredskab i praksis - dette bevirker,
at vi har hidkaldt en af Danmarks førende psykologer på
området - så vi sammen med
ham kan sætte i gang med, at
opkvalificere vores viden og
faglige tilgang til inklusion i
børnehøjde i vores praksis.

Forløbet kører her i foråret og
slutter af med en forældreaften. Indbydelsen kommer senere på tabulex.
Inklusion kan ikke beskrives
kort, men handler om det enkelte menneskes ret til fællesskaber, venskaber, børnefællesskaber, læring og meget
mere 
Vi glæder os til at blive meget
klogere på, hvordan vi som
fagpersoner kan styrke det enkelte barns muligheder for at
være inkluderet.

Pædagogisk leder
Trine Lind
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Nyheder fra gården
Januar måned og temperaturen udenfor siger + grader, normalt vil vi på denne årstid kæmpe med at
holde dyrenes vand fri for frost. I år bøvler vi med
meget nedbør i form af vand, som gør at vores marker og stier er meget mudrede. Et besøg i grisefolden kræver et par gode lange gummistøvler. Ifølge
metrologerne kan vi muligvis få vinter fra næste
uge, nu må vi se om det holder.
I sidste nummer skrev vi kort om at vi i fremtiden
vil tænke natur og læring meget mere ind i vores
dagligdag. Vi har de sidste par måneder lagt mange
timer i stuehusets indretning. Der er blevet malet
og vi har fået nyt inventar. Vi er alle meget glade
for det nye rum, som vi heldigvis har fået meget
positiv feedback på. I er velkommen til at stikke
hovedet ind, når i kommer forbi.
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Fie er nu godt halvvejs med naturvejlederuddannelsen, lige nu arbejder hun på højtryk en med opgave
omkring 1000 års skoven. Vi følge med stor interesse det spændende arbejde. Vi håber på at vi på
sigt kan inddrage skoven meget mere i dagligdagen. Mon ikke det også vil komme alle der bruger
vores del af enegistien til gode?
I vil opleve at gården engang imellem vil være lukket, da vi er på en del kurser. Disse kurser vil være
med til at udvikle gården, så den bliver tilpasset
nutidens forskellige dagtilbud og skolereform
Midtgård er et rekreativt område hvor alle er velkommen til at se på dyrene, benytte arealerne og de
opstillede borde/bænke.
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Nyt om dyrene på gården
Gedekonerne er kommet på stald, da de snart skal
læmme. Vi forventer at dette vil ske omkring 1.
februar. Vi synes de er meget store, så det bliver
spændende at se om de begge har 2 kid. Det er nu
altid hyggeligt med dyrebørn på gården, og de følges altid med stor interesse fra vores mange besøgende.
Grisen Møffe har besøg af ornen Kristian, han kom
midt i december og skal være her minimum 6 uger.
Efter 6 uger kan man være rimelig sikker på at hun
er med smågrise. Vi regner med at hun farer i slutningen af april. Lige nu får de meget tid til at gå
med at flytte jord på marken, vi er dagligt imponerede over hvor meget jord især Kristian flytter på.
Køerne Vera og Winnie er hentet hjem til Søren
igen, Søren er ham vi har lånt dem af. Hvis alt går
som planlagt vil de igen være at finde på gården til
foråret. Her skulle de gerne have deres kalve med.
De 116 får fra Varde Ådal lam har gjort deres arbejde godt, og er nu hentet hjem igen. Græsset på
markerne er spist fint ned og er nu klar til foråret.
En god måde at få slået græsset på, når nu det er for
vådt til maskiner.

gen børn får taget deres kanin eller fratages deres
plads på hestehold.
Hestegødning og spegepølser
Det er stadig muligt at hente økologisk hestegødning uden halm på gården. Havens bede vil elske
det. Så kom gerne med en spand og fyld den, helt
gratis.
Vi har lige nu lækre gedespegepølser til salg, de
smager fantastisk.
Åbningstider i vinterferien
Vinterferien i uge 7, vil stalden og hallen være
åbent man-fredag 10 – 15.

-signe-

Særligt vedr. Kaninholdene og hesteholdet
Det er ikke længere muligt at få kanin eller komme
på hestehold på Midtgård. De børn der har kanin
eller er på hestehold vil kunne fortsætte. Altså in-
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DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

Spejderkredsen har et godt tilbud til dig!
I FLOKKEN (0. - 3. klasse) er der plads til flere spejdere,
og vi inviterer derfor alle friske børn til at være med,
- til at lege, få nye venner, synge, gå på opdagelse i naturen,
lave små konkurrencer og meget mere.
Er du ældre er du Velkomme i TROPPEN (4. - ? Klasse)
- hvor vi dygtiggør os i spejdersport og hygger
FamilieSpejd, (der er for børn fra 3—? år
sammen med mindst én af deres forældre)
inviterer til Skovser-møde
den 21. februar kl. 10-12
og den14. marts kl. 10-12,
hvor vi skal på Opdagelse.
S

BEMÆRK
Fastelavns Gudstjeneste
Søndag
den 22. februar
kl. 14.30

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 8. Februar kl. 14.30 - Café gudstjeneste - Laila Ravn
Søndag den 15. Februar
- ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke
Søndag den 22. Februar kl. 14.30 - Fastelavns gudstjeneste –v/ Børnekirken
Søndag den 1. Marts kl. 10.30 - Nadvergudstjeneste Søndag den 8. Marts kl. 14.30 - Gudstjeneste Søndag den 15. marts kl. 10.30 - Gudstjeneste Søndag den 22. marts kl. 10.30 - Gudstjeneste og Årsmøde
Søndag den 29. marts kl. 19.00 - Gudstjeneste 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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Onsdag den 4. februar kl. 15.00: Filmeftermiddag
Vi viser den tysk -amerikanske film fra 2003, ”Luther”, instrueret af Eric Till.
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slå sine 95 teser op på døren til Wittenberg Slotskirke, og reformationen tog sin begyndelse. Denne eftermiddag vil vi tage forskud på jubilæet
ved at se filmen ”Luther” med Joseph Fiennes i hovedrollen som Martin Luther.

Onsdag den 4. marts kl. 15.00: Sangeftermiddag
Denne eftermiddag er det vores smukke, danske sangtradition, der er i centrum. Der bliver mulighed for at vælge sange fra Højskolesangbogen.

Onsdag den 6. maj kl. 15.00: Guldager Kirke
Vi mødes i Guldager Forsamlingshus, hvor vi vil indtage kaffen. Herefter vil sognepræst Brian
Bannerholt fortælle om Guldager Kirke og dens historie.

Hvis ikke andet er anført, afholdes sogneeftermiddagene i Sognehuset, Krebsens Kvarter 74 i
Sønderris. Kaffe og kage koster kr. 30.
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GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato

Guldager Hostrup

Præst

Guldager Kirke

Bemærkninger
Sognepræst

1. feb.

10.30

JKBP

Septuagesima

7. feb.

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

8. feb.

10.30

BB

Seksagesima

Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
 75 11 60 30

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

Kirkekontoret
15. feb.

10.30

09.00

JKBP

Fastelavn

22. feb.

Ingen

10.00

BB

Højskoledag. Ingen dåb

1. marts

10.30

2. s. i fasten

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
7. marts

10.30

8. marts

10.30

Dåbsgudstjeneste

09.00

15. marts 10.30

3. s. i fasten

Midfaste

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

22. marts 09.00

29. marts 10.30

10.30

Mariæ bebudelsesdag

Palmesøndag

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt JKBP: Jens Kristian Bech Pedersen
Jens Kristian Bech Pedersen er vikar for Mette Friis indtil februar
Kontakt:
Tlf. 24624496
Mail: jkbp@jkbp.dk
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Kirkelige handlinger
Aftale om dåb, bryllup og
begravelse træffes ved henvendelse
til Kirkekontoret

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

Sønderriset

Annoncepriser for 2015
1000,- kr. for en helside,
570 kr. for ½ side og
360 kr, for en kvart side
Fortsat 10% rabat for faste kunder.
(Kunder der annoncerer i alle årgangens numre.)
Annoncer sendes repro og trykkeklar til redaktøren. Artikler sendes som word-dokumenter
+ billeder i jpg-format.

Deadlines
for udgivelsesåret 2015:

Leveres til trykker:

Uddeling:

No 1: 16/1
No 2: 9/3
No 3: 22/5
No 4: 31/7
No 5: 25/9
No 6: 6/11

26/1
16/3
1/6
10/8
5/10
16/11

3/2
24/3
9/6
18/8
13/10
24/11
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Sønderriset

Sønderrisskolens børn besøger
Midtgård og lærer om træer.

24

