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Dette farveglade billede er fra forårets gymnastikopvisning i SSK, hvor mor/far/barn hold på gulvet 

viser hvor sjovt det er at bevæge sig og tumle rundt sammen.  

foto af Jørn Johansen 

 

Side 3 Nyt fra lokalrådet—et høringssvar 

Side 4-5 Naturfagsmaraton 

Side 6-7 Drømmefangere 

Side 8-9 Sidste skoledag 
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Side 12-13 Galaksen  

Side 14 SSK’s café 

Side 15 Sankt Hansfest + annoncering 

Side 16 Halbal—årets store fest! 

Side 17 SSK Gymnastik 

Side 18 SSK Fitness 

Side 19-20 SSK Håndbold 

Side 21 SSK Fodbold 

Side 22-23 Midtgård 

Side 25 Baptistspejderne 

Side 26 Guldager Kirke 

Side 27 Sønderriset i 2015 

Side 28 Sidste Skoledag — hvem er inden i smøl-

fen? 

Vi nærmer os slutningen på et skoleår, som har været anderledes på mange måder. For lærerne på Sønder-

risskolen har implementeringen af lov 409 og den nye skolelov betydet store forandringer i dagligdagen, 

og mange drøftelser kolleger imellem har handlet om tolkning af lovene, og hvordan de rent praktisk har 

skullet virke i hverdagen. Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi på mange måder har været ekstra 

hårdt spændt for — der har været meget nyt at forholde sig til. 

Til august begynder skolen igen — med nye ansigter i toppen, ny struktur, nyt navn. Jeg tror alle er 

spændte på, hvordan det bliver. Der bliver mindst lige så meget endnu en gang at forholde sig til. Vi håber 

at skolen stadig bliver et rart sted at være — både for eleverne, som tilbringer så meget af deres barndom 

her, og for lærere og andet skolepersonale, som har deres daglige gang i huset. 

 

Med dette sidste-skoledagsnummer af Sønderriset vil jeg ønske hele Sønderris-Guldager en god sommer 

— og et glædeligt solbrunet gensyn i august. 

Bente D Eskildsen 
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Børn & Kultur 

Sekretariat 

Torvegade 74 

6700 Esbjerg 

b-k@esbjergkommune.dk 

 

Sønderris, den 21.maj 2015 

Høringssvar vedr. biblioteksstruktur 2016-2020 

 
Lokalrådet har gennemlæst materialet vedr. lukning af biblioteker i Esbjerg nærområdet 

Lokalrådet vil meget kraftigt tage afstand fra scenariet med at lukke biblioteker både i Sædding, Kvaglund 

og Tjæreborg. 

Esbjerg kommune kan ikke i det ene øjeblik profilere sig som byen der gerne vil tiltrække ungdomsuddan-

nelser og unge til uddannelse og unge familier, samtidig med at vi også nedlægger 3 velfungerende bibli-

oteker. Biblioteket skulle gerne understøtte såvel de unges valg af by til uddannelse, og senere til at man 

gerne vil bosætte sig i en by med mange og forskelligartede tilbud af kulturtilbud, herunder bibliotekstil-

bud. 

 

Netop de tre decentrale biblioteker er vigtige brikker i deres lokalområder. Det må fastholdes og gerne 

udbygges, med flere frivillige og andre ildsjæle fra institutionsverdenen i områderne. Dette for at bl.a. de 

ældre borgere syntes det er godt, fortsat at holde fast i lokalområdet som et sted, hvor der både er betje-

ning af folk, der skal på borger IT, et varieret kultur tilbud decentralt, sammen med Lokalråd og andre i 

bydelen. 

 

I Sønderris tænker mange tilbage på alle de gode stunder, da de som forældre kunne komme og benytte 

sig af bibliotekstilbuddet, som kørte i en årrække på Sønderrisskolen, hvor der både var aktiviteter, bog-

udlån, vejledning omkring tidlig læsning mv. af bibliotekaren, som kom på ugentlige besøg. 

 

Enhver bydel bliver fattigere, hver gang et konkret kultur tilbud, som f.eks. et bibliotekstilbud forsvinder 

fra en af vore bydele. Bydelen mister dens identitet, netværket skrøbeligere, og fælles ansvaret for nærom-

rådet forsvinder, hvilket går ud over de mest udsatte grupper, de yngste borgere, de der i forvejen har det 

svært i dagligdagen, de ældre og ikke mindst de ensomme. 

 

En familie fra Sønderris, Guldager eller Hjerting området, vil normalt ikke søge til Centralbiblioteket, som 

deres nærmeste bibliotekstilbud.  

 

Lokalrådet i Sønderris tænker, at der må ses på andre administrative og centrale områder, der må kunne 

udsættes for besparelse, fremfor de medarbejdere og de faciliteter, som Esbjerg kommune har lagt billet 

ind på, og endog er medejer af, hvis vi ønsker en fortsat positiv udvikling af vores by som en god by, for 

alle aldersgrupper.  

 

Lad os stadig have nogle gode/alsidige tilbud i nærområderne, som øger vores fællesskab samt fælles-

skabsfølelse/ansvar, hvilket jo er en af grundstenene i et godt nærmiljø. 

 

Med venlig hilsen 

 
Jannie Ulriksen 

 Formand 

Sønderris Lokalråd 
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Et sjovt, spændende og lære-

rigt projekt for 5. og 6. og klas-

ser i hele landet. 
 

 
I 6.b har vi arbejdet med at lære på nye måder, i 

denne proces har vi lært at arbejde naturviden-

skabeligt. I den naturvidenskabelige arbejdsme-

tode skal man opfylde nogle bestemte punkter. 

Først snakker man om problemet, så søger man 

viden ved eksperter, på internettet osv. Efter 

dette opstiller man en hypotese, det vil sige at 

komme med løsningsforslag. Derefter bygger 

og afprøver man løsningsforslaget. Nu indsam-

ler man resultater, i diskussionspunktet diskute-

re man resultater. Hvis man ikke er tilfreds, for-

kastes hypotesen og du må starte forfra. Hvis 

man derimod er tilfreds bekræftes hypotesen, og 

opgaven er løst.  
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Vi startede hele processen ud med at lave to in-

troopgaver, for at lære at bruge den naturviden-

skabelige arbejdsmetode. Bagefter begyndte vi 

at arbejde med de opgaver vi skulle dyste med 

til naturfagshalvmaraton. Opgaverne var:  

Stopuret: her skulle vi opfinde en maskine der 

kan måle tid og tælle tiden ned. 

Golfbanen: Her skulle vi opfinde noget som 

kunne sortere og opsamle golfbolde fra andre 

boldtyper hurtigst. 

 

Dokning: I et højt stativ var der en snor fra 

hvert hjørne, som var bundet til en flaske. Fla-

sken skulle nu sættes ned på et lille punkt på 

jorden ved hjælp af at samarbejde om at sænke 

den ned.  

 

Musefældebilen: Vi skulle fremstille en bil som 

kunne transpore en legomand en bestemt læng-

de. Bilen skal fremdrives ved kraften fra en mu-

sefælde. 

 

Kartoflen og bønnen: Her gjaldt det om at lave 

den længst mulige spire som ikke var blevet 

grøn.   

 

På dagen skulle vi kæmpe om at vinde, vi var 

sammen med andre klasser med i halvmarato-

net, hvor andre var med i en helmaratonet 

(endnu flere opgaver).  

 

Dagen foregik over 3 perioder. Der var to klas-

sestafetter og en ukendt opgave. Dagen bragte 

både glæde, tårer, skuffelser og sejrsråb. 

 

6.b’s kommentarer lyder sådan her: Flere elever 

siger at klassen kom tættere på hinanden, og at 

det var et spændende projekt.   

 

 

 

 

 

 

 

OG VI VAAAAAAAAANDT!!!!!! 

 

 
Skrevet af Juliane, Amalie, Nanna og Line 6.B. 
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På 7. årgang har vi i 

en periode i design-

timerne arbejdet 

med projektet 

Drømmefangere”.  

Alle elever har lavet 

en drømmefanger 

på baggrund af en 

fortælling ved 

Charlotte Gade 

samt inspiration fra 

Alf P. 

 

 

Når man går i 7. klas-

se har man mange 

drømme, forestillinger 

samt forventninger om 

bl.a. egen nutid samt 

fremtid. Eleverne fik 

til opgave at billedlig-

gøre en af deres drøm-

me i en 

”drømmefanger”.  

 

Drømme kan gå i op-

fyldelse, drømme kan 

briste, drømme kan 

være gode og onde, 

drømme kan indfries, 

drømme kan være for-

ventningens glæde. 

Da 7. klasse jo også er den år-

gang, hvor mange vælger at bli-

ve konfirmeret, har vi tænkt den 

bibelske fortælling om Josef 

som drømmetyder ind i projek-

tet. Præst, Charlotte Gade, kom 

og tryllebandt 7. årgangs elever 

i en hel time med fortællingen 

om Josef. 

 

Vi var så heldige at Støttefor-

eningen tilbød at bidrage til vo-

res projekt, så vi kunne invitere 

en gæstelærer. Derfor fik både 

vi lærere samt eleverne inspira-

tion til projektet fra Alf P, som 

er kunstner. Ud over drømme-

fangere fandt Alf P også på, at 

eleverne skulle bygge en ven-

skabsbænk ud af gamle paller. 

Nogle elever har været i gang 

med at lave rammerne til en 

venskabsbænk, som dog endnu 

ikke er færdiggjort. 
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Ud over at ”fange” sin drøm og lave 

en drømmefanger har eleverne skre-

vet om deres drømme og sat den ind 

i drømmefangeren. Alt er nu udstil-

let og hænger i laden - til stor glæde 

og inspiration for alle os, der kom-

mer i bygningen.  

 

 

 

Tak til Støtteforeningen og til alle de 

forældre, som har hjulpet os med 

materialer. 

 

Skulle du få tid, er du velkommen til 

at kikke forbi og se, hvad 7. klasser-

ne på Sønderrisskolen har lavet. 

 
/Kurt, Bente, Charlotte V, Lisbeth 

 

 



Sønderriset 

8 

 



Sønderriset 

9 

 

Sidste Skoledag 2015 blev en gråvejrsdag — men vores 9. klasser formåede at tilsætte al den kulør, der 

manglede i det lidt triste vejr. Der var vanvittige kostumer, karameller og buksevand, skøre konkurrencer, 

nomineringer af særklasse og endelig kunne ungdommen tage af sted ned i byen og feste med de andre 

afgangselever fra andre skoler. Tak til 9 a og b for en hyggelig og skæg formiddag! 
->bee 
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Sønderrisskolen kan bryste sig af at 

have mange elever, som dyrker musik-

ken og sangglæden gennem Kultursko-

lens tilbud på stedet. En af de årlige og 

dejlige begivenheder, som affødes af 

det rige musikliv er forårskoncerterne, 

som altid glæder publikum med et 

godt repertoire og optrædende med 

gejst og mod til at være både sce-

neoptrædende og solister. 

Koncerten åbnedes i år stemningsfuldt og 

poetisk med ’Se, nu stiger solen’ hvor de 

mange børnestemmer udtrykte livs– og 

naturglæde i sang og fagter. 

 

Derefter fulgte et varieret program med 

både gamle og nye ting — sang, blokfløj-

ter, piano og band gav den hele armen. 

 

Tak til kollegerne Mette Johansson og 

Heidi Newlands for det store flotte arran-

gement med både kor, fløjtenister og 

band — det var ren ørefryd!!!! Og tak til 

alle de dygtige børn, som sådan nogle  

dage springer på scenen og giver os an-

dre en glad stund :-) 

 
->bee 

10 

Tirsdag d. 19. og tirsdag d. 26. maj afholdt Sønderrisskolen fårårskoncerter, hvor der var ca. 170 medvirkende. Koncerter-

ne blev overværet af mere end 400 tilskuere og børnene fik en god oplevelse. Tak for den store opbakning! 
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Sønderrisskolens støtteforening vil gerne 
allerede nu bede jer være opmærksom-
me på 2 populere ting, som skole og støt-
teforening, stør sammen om 
 
 
Bedsteforældrebanko, 
0.-4.klasse elever og bedsteforældre (eller hvem 
man nu lige vil have med af onkler, tanter mv) 
fredag den 28.august, kl. 14.30 - 16.00. Bedstefor-
ældrebanko på Sønderrisskolen 
Dørene åbnes fra kl. 14.00, første spil starter kl. 
14.30. 
Pris; for 5 spillerunder, incl. forfriskning. 30 kr. 
pr. deltager 
Billetter købes fra skolens kontor, straks efter feri-
en.  
 
 
 

Markedsdag  / Bagegerumssalg 
lørdag den 29.august kl. 10.00-12.00 
Sønderrisskolens Støtteforening arrangerer MAR-
KEDSDAG - For alle; ung som ældre i Skolens 
Stjernehus. 
Der er plads til ca. 50 stande. (til hver stand hører 
bord (60 x 120 cm) og stol.              Pris = 50 kr. 
og gratis for medlemmer af skolens Støtteforening.                               
Det skal være muligt at køre ind med biler, og læs-
se tingene af.  
 
Tilmelding senest 3 dage før arrangementet til be-
styrelsesmedlem Christina Bonde mail: christina-
bonde@yahoo.dk. 
 
Betaling for boden; til Støtteforenings konto: Spar 
Nord; reg.nr.9244, konto nr. 45.77.500.962, husk 
at skrive tydeligt navn på indbetalingen. 
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Rejsegilde i Galaksen 

Mandag d. 13. april blev der af-

holdt rejsegilde i Galaksen på den 

nye tilbygning i Stjerneskuddet. 

Byggeriet skrider frem som plan-

lagt og vi forventer at kunne flytte 

ind i den nye bygning fra august 

2015. Vi fik blandt andet besøg af 

Anders Kronborg, som holdt en 

tale og roste håndværkerne for det 

fine arbejde. Den nye tilbygning 

kommer til at rumme 4 nye stuer.  

Når byggeriet er klar til indflyt-

ning inviteres børn og forældre til 

indvielsesfest sammen med perso-

nalet i Galaksen. 

 

Legepladserne i Galaksen 

Galaksen er i fuld gang med plan-

lægning af nye legepladser i Sol-

strålen og Stjerneskuddet. 

En stor del af vores legeredskaber 

er nedslidte, og derfor har vi valgt 

at fjerne dem af sikkerhedsmæssi-

ge årsager. Ligeledes er der pt. 

byggeriet som har inddraget det 

meste af legepladsen i Stjerne-

skuddet.  

Vi har nedsat et legepladsudvalg i 

Galaksen, som har arbejdet med 

etablering af legepladserne. Over-

skriften på vores nye legepladser 

bliver "Universet”. Vi lægger 

vægt på at etablere legepladserne 

ud fra et spændende, udfordrende 

og eksperimenterende uderum, 

således at børnene får gode mu-

ligheder for at udvikles motorisk 

og får nogle gode sanseoplevel-

ser, samt vi vil sikre nogle gode 

hyggeområder. 

Legepladser er dyre at etablere og 

er derfor en stor økonomisk post 

for det samlede budget i Galak-

sen. Vi søger derfor forskellige 

fonde, samtidig med at vi vil op-

søge virksomheder, der igennem 

reklame evt. kan støtte vores pro-

jekt.  

 

Vi glæder os meget til det færdige 

resultat. 

Mvh 

Helle 
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I ugerne 25, 26 og 27 tager vores 3 vuggestue-
afdelinger på skift i hver deres uge til Midtgård 
i dagtimerne. Vi har i samarbejde med Midt-
gård planlagt en spændende og lærerig uge for 
de ældste vuggestuebørn. De små bliver hjem-
me i institutionen. 
Ugen kommer blandt andet til at indeholde et 
pædagogisk læringsforløb med fokus på land-
brug/Bondegård. Vi kommer i tæt kontakt med 
de mindre dyr og skal være med til at passe og 
fodre dyrene, samle æg og i det hele taget gå på 
opdagelse i Midtgårds mange muligheder. I 
ugerne vi besøger dem får vi kyndig vejledning 
og inspiration af naturvejlederne på Midtgård, 
som har afsat god tid til at være sammen med 
os.  

Når man tilrettelægger pædagogiske lærings-
forløb er det selvfølgelig tilpasset aldersgrup-
pen. Vuggestuebørnene får en uge med fokus 
på fordybelse i naturen og sansestimulering 
tilpasset den mængde de kan rumme hver 
især. Børn lærer bedst gennem oplevelser, 
handling og forståelse. Ved at bruge sanser og 
kroppen i naturen får alle børn en masse gode 
oplevelser og læring. Alle vores børnehave-
børn tager til Marbæk i uge 25. 
Vi glæder os meget til en spændende og lære-
rig uge på Midtgård. 
       

Rasmus Alenkær på besøg i Galaksen 
Her i foråret 2015 har vi her i Galaksen sat pædagogisk fokus på Børnefællesskaber og i den forbindelse valgt at få opkvalifice-

ret vores faglige viden omkring emnet inklusion. Rasmus Alenkær har været ude og undervise personalet af 3 omgange og af-

sluttede det hele med en fælles forældreaften for hele Galaksen. 

Der var en fantastisk opbakning til mødet, vi var omkring 170 mennesker der fik en rigtig god og spændende aften med hinan-

den. Der var gode debatter og masser af grin undervejs, når Rasmus på underholdende vis fortalte omkring forældrerollen og 

samarbejdet med fagpersonalet i institutionen. En virkelig professionel tilgang med tydelige pointer omkring fælles ansvar for 

trivsel. Helt klart en super aften med stof til eftertanke på den gode måde. 

Skulle man være interesseret i at læse mere om hans tanker og ideer til emnet, findes der masser af materialer på nettet når man 

googler Rasmus Alenkær. 

Galaksens Vuggestuer tager på Bondegårdsferie 
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I Sønderris Sportsklub er vi beriget med 

mange ildsjæle.  

Nogle af dem møder I hver dag i hallen og 

ude på boldbanerne. Nogle af dem ser I 

stort set aldrig – bl.a. de personer, der står 

for alt det administrative, herunder med-

lemsservice og regnskab. 

 
I vores café har vi også en flok ildsjæle. De står 

der i åbningstiden, og har altid frisk kaffe på kan-

den samt lidt guf mm til salg. Så dem ser i også… 

MEN caféfolkene gør faktisk også et stort stykke 

usynligt arbejde på lige fod med mange af de an-

dre ildsjæle, I aldrig ser… 

Når I går hjem, så skal der ryddes op og gøres 

rent. F.eks. skal slush ice maskinen renses efter 

brug hver gang – alene dette tager en times tid. 

Kassen skal gøres op, alt omkring hygiejne og fø-

devare-sikkerhed skal dokumenteres osv. 

Inden I kommer, så har nogen jo sørget for, at der 

er varer i butikken – og det er ikke alene varer, 

bestilt fra en grossist. Nej, det er ofte hjemmebagt 

kage, varer hentet på indkøbstogter rundt i byen 

for at finde dem billigt – og dermed hjælpe til med 

at holde priserne nede til glæde for os alle og især 

jeres unger. 

Der skal pakkes slikposer til juletræ, bages faste-

lavnsboller til fastelavnsfest, slæbes slik og pølser 

mm ned på bålpladsen til Skt. Hans, købes mæng-

der af varer ind til halbal, holdes åbent i mange 

timer til alle arrangementer, herunder ved Sønder-

risdage og Vesterhavscup osv. osv. 

De gør også et stort stykke arbejde – tak for det! 

 

Skulle du nu have fået lyst til at hilse på disse ild-

sjæle og blive en del af deres team, så se eventuelt 

annoncen og ring til Ellen – eller skriv til os via 

ssk@soenderris.dk  

 
 
 

3 af cafeens største ildsjæle, fra venstre Marlene 

og Brian Frahm samt Ellen Wolf 

Foto af Jørn Johansen 
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Jeg efterlyser et par damer der kom til mig til gymnastikopvisningen og fortalte, at de gerne ville starte springgymnastik op 
om mandagen til efteråret. 
Jeg fik midt i den hektiske dag desværre ikke noteret jeres navne - men I lovede at skrive til mig – desværre har jeg dog ikke 
fået nogen mail. 
Så hvis du er en af de to – så skynd dig at skrive til mig/os på ssk@soenderris.dk 
 

Sønderris Gymnastik 
Inge Hansen 

Sidst i marts afsluttedes sæsonen officielt med en forårsopvisning. 
Der var som sædvanlig mange mennesker i hallen, og alle gymnaster viste, hvad de havde arbejdet med 

hele vinteren. 

Her er et par smagsprøver – men mangler du et billede af lige præcis dit barn eller nabo eller en anden, så 

se alle de mange flotte fotos her: 

http://soenderris.dk/ssk/billeder/gymnastik.asp 
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SSK Fitness har haft søgt Sydbank Fon-

den om hjælp til etablering af nyt gulv i 

fitnesslokalet. Der har været et behov for 

at få et bedre underlag, hvor man træner 

med frivægte. 

SSK har været så heldig at få det bevil-

get, og i ugen op til pinse kunne vi så ind-

vi det nye gulv sammen med overrækkel-

sen af checken. 
 

SSK Fitness er for helt almindelige mennesker, der 

ønsker en sundere og mere aktiv hverdag, og vi 

hjælper dig gerne med at komme i gang. 

Vi er 6 instruktører, som løbende bliver opdateret 

via kurser, og som står parat med hjælp og vejled-

ning. 

 

 

Centret har åben alle ugens 7 dage fra kl. 5:00 - 

22:00, hvor medlemmerne kan komme og gå som 

de har tid og lyst til.  

Dette foregår ved hjælp af en adgangsbrik. 

Som noget nyt kan børn mellem 12-14 år træne en-

ten sammen med deres forældre på valgfrit tids-

punkt eller i bemandingstiden (hverdage fra kl. 18-

20) 

Er du 15 år kan du få din egen adgangsbrik og selv 

træne, når du har lyst. 

 

Læs mere på vores hjemmeside http://

soenderris.dk/ssk/fitness 

Har du spørgsmål, så skriv til ssk@soenderris.dk 

 

Jeg vil glæde mig til vi ses. 

Inge Hansen 

formand 

Lone Haumann fra Sydbank Fonden (til højre) overrækker checken til formand for SSK, Inge Hansen 

Foto: Jørn Johansen 

http://soenderris.dk/ssk/fitness
http://soenderris.dk/ssk/fitness
mailto:ssk@soenderris.dk
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Traditionen tro afholdt Sønderris hånd-

bold deres årlige afslutningsfest for spil-

lere, forældre og søskende fra U10 og op-

efter fredag d. 10. april 2015. Det var en 

festlig aften med god opbakning fra ca. 

200 fremmødte. I løbet af aftenen blev 

alle hold præsenteret sammen med et til-

bageblik og status på den netop overstå-

et indendørs sæson.   
 

Desuden fejrede vi denne aften sæsonens fine re-

sultater bl.a. Kan nævnes U12 piger som fik en 

flot 3. plads til JM, U16 havde ligeledes kvalifice-

ret sig til JM, men gik desværre ikke videre til 

slutspillet, vi havde U12, U14 & U16 med i 

kredscup finalerne, det blev til 2 første pladser og 

1 anden plads, vores U10 piger lå så flot placeret, 

at de efter afslutningsfesten skulle deltage i DM i 

Greve. En stor sæson for Sønderris SK, håndbold, 

vi er rigtig stolte af at vores lille klub får sat Søn-

derris på landkortet, og gjort opmærksom på sig 

selv i de højere kredse. 

 

Som vanligt kårede vi igen i år årets træner og 

årets kammerat på samtlige hold til afslutningsfe-

sten. Årets kammerater fik overrakt en Hummel 

spillertrøje og håndbold med alle Team Esbjerg 

liga-damernes autografer. Team Esbjerg spiller 

Emily Baunsgaard deltog i festen, hvor hun skrev 

autografer og overrakte gaverne til årets træner og 

årets kammerater. 

 

Årets træner blev U10 pigetræner Tina Andersen, 

som havde fået mange indstillinger fra spillere, 

forældre og øvrige trænere. Om Tina blev der sagt: 

Pigerne er gået fra at blive flyttet rundt på banen 

som ludo brikker til at være selvstændige og meget 

dygtige håndboldspillere. 
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De elsker at komme til træning og 

har stor respekt for Tina. 

Tina er altid ambitiøs både til træ-

ning og kamp uden at dette er på 

bekostning af det sociale på de en-

kelte hold og holdene imellem. En-

gageret - på trods af sygdom altid 

med til kampe og træning 

Respekteret af både børn og foræl-

dre 

Hun er en ildsjæl, der brænder for 

håndbolden og som virkelig går 

helhjertet ind til tingene 

Hun forstår at motivere pigerne og 

at få dem til at yde lige de ekstra 

procenter, der betyder forskellen 

på sejr og nederlag 

Der tages hånd om alle og der er 

plads til ALLE 

 

 

Citat fra en af spillerne: 

”Hun kan godt være skrap, men man lærer jo heller ikke noget af en sukkersød træner.. og så har hun al-

tid været der for mig.. hun er den bedste træner jeg nogensinde har haft. Jeg kommer til at savne hende 

rigtig meget” 

 

Stort tillykke til Tina Andersen og tak for en kanon sæson til spillere, trænere, forældre ja alle, der har 

støttet op om Sønderris SK, håndbold. Håber at se jer alle igen i den nye sæson.  

 

God sommer.  

Annette Petersen 

 

Sønderris SK, håndbold mangler trænere til vort U10 pigehold i kommende sæson. P.t. har vi 2 trænere 

tilknyttet holdet, men da vi forventer at få 2 og eventuelt 3 hold på årgangen, mangler vi trænere, der vil 

være med omkring holdet. Efter sommerferien starter indendørs sæsonen midt august, hvor der trænes 2 

gange ugentligt. 

 

Vi forventer alle hold deltager i JHF turneringen.  

 

Har du lyst til at blive en del af et velfungerende trænerteam med fokus på bredden og det sociale kan du 

kontakte afdelingsledere Mads og Annette på mail sskhaandbold@soenderris.dk tlf. 72 58 44 93 eller tlf. 

41 42 55 16 for yderligere info. 

Vi ser frem til at høre fra dig. 
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Forårssæsonen er godt i gang, og det be-

tyder liv og glade dage på fodboldbaner-

ne i Sønderris. 

Græsset og banerne er ikke de bedste... 

Så vi håber, at knallertkørere og hunde-

luftere vil skåne alle vores fodboldbaner!’ 

 

Det er øv, at banerne bliver ødelagt af 

unge mennesker, der tror de skal køre 

ræs på deres knallerter. Desuden er det 

heller ikke sjovt, at vi får hundelort un-

der vores fodboldstøvler. 

Det gælder både banerne ved hallen 

og banen, som ligger bagved skolen om 

mod Fiskenes og Skyttens kvarter. 

 

Vores "nye" sandkasse hold er blevet 

en stor succes. Her træner barn og for-

ældre sammen hver onsdag. 

Vores u8 drenge har fået fine nye træ-

ningssæt. Holdet siger STOR tak til 

"FOGA" og "Murermester Søren 

Bach". 

 

Vores u9 drenge repræsenterede klubben på "Blue 

Water Arena" til regionens dag den 9/5. 

Vi har igen fået et u16 hold, og det er skønt, at se 

de store drenge træne sammen med senior herrer. 

Vores 2 damehold mangler fortsat spillere, så hvis 

du har lyst til at spille fodbold så træner de hver 

torsdag kl.18.30-20.00 

Endelig glæder fodboldafdelingen sig til at afholde 

den interne SSK fodboldskole i weekenden den 12-

14/6. 
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Nyt fra gården: 

Så er foråret snart forbi og alle vores 

pattedyr har fået unger. De kan opleves 

på gårdens omkringliggende marker 

hvor de stortrives.  
 

Vores landracegris har i år fået 13 smågrise, hvor 

vi kun havde forventet at den skulle have 5-6 styk-

ker. Hun er en dygtig so og alle har det godt. De-

res livlige aktivitet på marken bliver fulgt af man-

ge besøgende.  

 

Gotlænder-fårene har i år fået 15 lam. Tre lam dø-

de forårsaget af stivkrampe. Fremadrettet vil vi 

sørge for at vaccinere mod dette. 

 

Boergederne er i hopla og nyder tilværelsen på 

marken, hvor de legesyge kid springer rundt. De 

nyder at få selskab af publikum på gården som 

nusser og leger med dem. 

 

De danske Landrace kaniner har ligeledes fået un-

ger og de er flyttet ind de to tomme hønse/

andegårde. Denne race er særdeles rolig og veleg-

net til børn. De er 8 uger den 25. maj og derefter er 

de klar til at forlade deres mor. En kaninunge ko-

ster 50 kr. og nærmere information kan fås ved 

henvendelse på Midtgård.  

 

Bella og Gina er gårdens nye Shetlandsponyer. De 

er købt på Stutteri Vadehavet og er meget medgør-

lige. De er primært købt til brug i vores formid-
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 ling, da de kan trække vogn samt bære sadeltasker. 

Ind imellem kan de også bruges som trække-ponyer.  

Rugemaskinen har været i brug af en klasse fra Vi-

taskolen. De har hentet forskellige hønseæg og udru-

get dem i rugemaskinen, hvor de blev fulgt tæt i 21 

dage i form af gennemlysning og mikroskop. Her 

kunne børnene og andre besøgende følge med i kyl-

lingens udvikling på tætteste hold. Dette har været et 

spændende forløb at følge for både børn og voksne. 

Dette forløb vil helt sikkert blive en tilbagevendende 

begivenhed. 

 

Der er indkøbt 6 gammel dansk landrace gæs. De skal 

gå sammen med vores moskusænder og vi håber at de 

kan enes.   

 

Midtgård har for tiden travlt med de mange tilmeldte 

grupper der besøger gården i formiddagstimerne. De 

kommer alle med godt humør og forventning om at få 

noget nyt læring med hjem omkring økologi, land-

brug, bæredygtighed og ressourceudnyttelse. Der bli-

ver i den forbindelse talt en del om ” Fra jord til 

bord”, hvilket har givet os mod på at starte skoleha-

verne op igen. I øjeblikket arbejdes der på højtryk 

med at gøre den første have klar til såning. 

 

På Midtgård opleves et autentisk læringsmiljø i arbej-

det med daglige gøremål og børnene nyder at deltage 

i dette. Her oplever vi dagligt legen omkring gården 

og dyrene bliver til læring.     

 

Sæt X i kalenderen d. 6. september hvor Midtgård 

inviterer til Høstmarked. I år er programmet udvidet 

og der er mange nyheder at finde. Det endelige pro-

gram vil være færdigtrykt sidst i august. 
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Sidste Skoledag      :-D 



DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS- ESBJERG 1 

Hver onsdag kl. 18,30 – 20,00 i ”Nøglen” på Ravnsbjergvej 6 ved Midtgård  
Vil du vide mere kan du også ringe til kontaktperson Christina Mejer Friis tlf. 22245 3944 

Baptistkirken i Esbjerg indbyder til Gudstjeneste  
I ”Nøglen” Ravnsbjergvej 6, Sønderris 

 
Søndag den  14. juni kl. 14.30 - Gudstjeneste  - Jørgen Jürgensen 
Søndag den  21. juni kl. 10.30 - Gudstjeneste  - Erik Lykke Nielsen 
Søndag den  28. juni kl. 14.30 - Sommerandagt - Thorkild Jensen  
Søndag den    5. juli  kl. 10.30 - Nadvergudstjeneste  - Ditte Kobstrup 
Søndag den  12. juli. kl. 10.30 - Sommerandagt - Laila Ravn 
Søndag den  19. juli   Ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke. 
Søndag den  26. juli  ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke  
Søndag den    2. august  kl. 10.30 - Nadvergudstjeneste - Jørgen Jürgensen 
Søndag den    9. august kl. 14.30 - Gudstjeneste - Ditte Kobstrup 
Søndag den  16. august  kl. 10.30 - Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen 

 
Se meget mere på Baptistkirkens hjemmeside…..www.baptistkirken-sydjylland.dk 

 
 Yderlige oplysninger/ personlige samtaler gives gerne hos  
    Baptistkirkens præst Jørgen Jürgensen  på Tlf. 2180 6151  
    

                         
                          
         
 

  GOD SOMMER 
 

 
 

           Mandag den 15. juni holder vi SOMMERFEST for alle  
        derefter er der sommerferie  i juli måned 
 

        De store spejdere starter i august med at tage på  9. BULA 
      = sommerlejr i Friedensau—vest for Berlin i Tyskland fra 1.-9./8  

     

       BEMÆRK der er derefter spejdermøde hver ONSDAG 

    1. gang den 19. august  til  Velkomst spejdermøde 
               

       Du er også VELKOMMEN 
         - fra 0. klasse til Flokken 
         - fra 4. klasse i Troppen 
         eller med hele familie til 
          FamilieSpejd møde 
 
             KOM og PRØV 
               - det koster 
              Ikke noget ! 
  

            SES VI ?? 
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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 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. 

Dato Guldager Hostrup Præst Bemærkninger 

6. juni 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

7. juni 09.00 10.30 MPF 1. s. e. trin. 

14. juni 10.30   BB 2. s. e. trin. 

21. juni 10.30 09.00 BB 3. s. e. trin. 

28. juni 10.30   BB 4. s. e. trin. 

4. juli 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

5. juli 09.00 10.30 MPF 5. s. e. trin. 

12. juli 10.30   MPF 6. s. e. trin. 

19. juli 10.30 09.00 MPF 7. s. e. trin. 

26. juli 10.30   BB 8. s. e. trin. 

1. aug. 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

2. aug. 09.00 10.30   9. s. e. trin. 

9. aug. 10.30     10. s. e. trin. 

16. aug. 10.30 09.00   11. s. e. trin. 

23. aug. 10.30     12. s. e. trin. 
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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:           
 

No 1: 16/1 

No 2: 9/3    

No 3: 22/5 

No 4: 31/7 

No 5: 25/9 

No 6: 6/11 

 

Leveres til trykker: 

 

26/1 

16/3 

1/6 

10/8 

5/10 

16/11 

 

Uddeling: 

 

3/2 

24/3 

9/6 

18/8 

13/10 

24/11 
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