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Midtgårds høstmarked plejer altid at være en ualmindelig hyggelig begivenhed. Her et billede
fra sidste år, hvor denne lille fyr testede smagsprøver af det økologiske hjemmebagte brød.
Læs mere nyt fra Midtgård inde i bladet.
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Sommerfest i Galaksen
Fredag den 27.maj havde vi sommer fest i Galaksen og
temaet var cirkus, vi havde en fantastisk eftermiddag med
kaffe og kage og mange sjove aktiviteter så som ansigtsmaling, fiskesø, linedanser, stærk mand, Mooncar Race,
tryllekunster mm. hvor vi afsluttede med pølser og brød.
Vi havde rigtig stor opbakning fra både børn og forældre,
dette vil vi gerne sige tusind tak for.

GALAKSEN PÅ MIDTGÅRD I JUNI MÅNED
Solstrålen på Midtgård:
Som led i vores læreplanstema Natur og naturfænomener var Solstrålens vuggestue og børnehave i
uge 23 på udflytter til Midtgård. Det var en helt
fantastisk uge med mange dejlige og spændende
oplevelser, hvor både motorikken, sproget, de sociale kompetencer og den personlige udvikling
blev udfordret og styrket.
Turen derud nød vuggestuebørnene i vores ladcykler og de store seje børnehavebørn gik turen i det
fine danske sommervejr.
Regnbuen og Stjerneskuddet på Midtgård:
Midtgård bød på et møde med alle de klassiske
bondegårdsdyr, som børnene fik lov til at klappe
og fodre. Vi samlede æg hos hønsene og fik lov at
smage dem, da de var kogt.
Nogen var heldige at få en ridetur på den søde pony, mens det for andre var en personlig sejr, blot at
komme tæt på og klappe dyrene. Herudover blev
motorikken udfordret ved det ujævne terræn, hvor
børnene fik lov til at udforske labyrinten, klatre i
træer, lege hest, hoppe på hoppepude og meget
andet.
Børnehavebørnene stiftede nærmere bekendtskab
med fra jord til bord konceptet, hvor de var med i
køkkenhaven og så hvor grøntsagerne groede. De
sluttede den skønne uge af med at lave suppe på
bål, og hele processen med at vaske og snitte
grøntsagerne, samt tilberede maden på bålet var en
stor oplevelse.

Fra uge 24-26 har alle vuggestuegrupper i Regnbuen været en uge hver på Midtgård. Vi var af sted
i vores teams.
For at komme frem og tilbage til Midtgård kørte vi
på vores Christiania Cykler og i vores lille bus.
Vi tog hver morgen fra institutionen ca. kl. 8.45.
og startede dagen på Midtgård med at spise vores
medbragte formiddagsmad.
Efter formiddagsmaden gik vi på eventyr i små
grupper.
Vi var helt tæt på kaninerne, vi aede dem og mærkede deres bløde pels. Vi måtte holde dem og
mærkede der deres skarpe klør.
Kaniner elsker mælkebøtteblade så det gik vi på
jagt efter, så vi kunne give dem deres livret. Vi så
at de gumlede og gnaskede.
3

Sønderriset

De børn der havde lyst fik en ridetur på hestene,
og oplevede der hvor stort et dyr hesten er. Vi
brugte alle vores sanser. Vi kunne dufte dem,
mærke deres varme krop, og vi brugte vores muskler for at sidde på hesten.
Fuglene, hønsene, fårene og grisene iagttog vi på
afstand. Hønsene gav vi friske majs. Vi fandt endvidere ud af, at æg ikke bliver lavet i Bilka men
kommer fra hønen. :-) Vi samlede æggene ind og
de blev kogt. Derefter benyttede børnene deres
finmotorik til at pille æggene. Til slut smovsede de
æggene i sig.
Børnenes grovmotorik blev udfordret på det ujævne terræn. Vi gik på grus, skovbunde og nogle på
balancetræstammer. Skovbunden blev undersøgt
for krible krabledyr. Ligeledes lyttede vi til de forskellige lyde der findes i naturen - Vi kunne høre
fuglefløjt, fårene der brægede og traktoren der
kom kørende.
Efter en oplevelsesrig dag spiste vi vores medbragte madpakker, og til slut kørte vi hjem med
trætte og mætte børn.
Ligeså var Stjerneskuddet afsted i ugerne 24-26.
Hanne, Fie og Signe havde planlagt nogle gode
dage hvor der var rig mulighed for fordybelse, Læring og ren råhygge og nærvær.
Vi var ude og lede efter en rævehule, Hanne fortalte om de forskellige dyr - navnene, hvor de bor,
hvad de spiser og ligeledes se dyrenes ekskrementer og lugte og se på dem. Vi havde ligeledes mulighed for at tage en vogn med til søen, hvor alt
udstyr til at fange haletudser, nymfer af guldsmede
og mange andre små dyr var at finde. Hvilket var
spændende og lærerigt.
Vi klappede gæssene, fårene, gederne og det nyfødte føl Gorm. Vi afsluttede alle ugerne med en
lækker suppe over bål, og efterfølgende forældrekaffe, så forældrene kunne se hvad børnene i løbet
af ugen havde oplevet på Midtgård.
Galaksen siger tak til Midtgård for en sjov, spændende og lærerig uge, hvor både store og små, har
nydt at være sammen.

Gitte Dam Søndergård
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Kåringen som årets træner/leder i SSK fodbold
blev i år lidt anderledes.
Vi har gennem de sidste par år haft stor fremgang i
medlemstallet på børneholdene. Primært fordi
mange nye, store årgange er kommet til. I år har vi
slået rekord på fodboldskolen - med hele 119 børn.
En anden grund til, at vi i år er rekord mange børn
i SSK er, at det er lykkedes at holde vores U12
drenge i klubben. Vi har gang på gang i SSK
fodbold oplevet, at når drengespillere bliver
omring 12 år, så skifter de klub, og ofte er SSK
holdet blevet opløst.
Derfor er det også helt velfortjent at årets træner/
leder i SSK fodbold ikke går til en enkelt person,
men til et team. Så i år vælger vi at kåre "årets
træner team"
Teamet omkring U12 drenge satte sig for at
forsøge at optimere træningen, således at det ikke
er nær så attraktivt for de dygtigste spillere at
flytte klub. Det er i den grad lykkedes, og flere nye
fra andre klubber er faktisk kommet til. Teamet
består af 5 personer, og de har arbejdet meget med

at få løftet både det fodboldmæssige og det sociale
på holdet.
Til næste sæson har vi for første gang i mange år
et U13 hold i mesterrækken, hvilket vidner om at
træningen er både seriøs og udviklende.
Teamet har desuden vægtet det sociale meget, da
der på årgangen er 30 drenge fordelt på 2 hold.
Trænerteamet har derfor indført fællesspisning for
drengene hver 2.-3. uge hele foråret - med hjælp
fra en meget engageret forældregruppe.
Fodbold i SSK skal gerne være både seriøst,
udviklende og sjovt - og det mener vi i den grad
teamet omkring U12 drenge har bevist kan lade sig
gøre.
Derfor vil vi gerne sige 1000 tak for fremragende
arbejde, som vi selvfølgelig håber fortsætter, og
tillykke til trænerne på U12 drenge: Kim, Søren,
Bjarke, Rasmus og Mikkel
Årets trænerteam: Fra venstre: Bjarke Pedersen,
Søren Finnerup, Kim Langerhuus, Mikkel
Jørgensen og Rasmus Lundager Heide
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SSK fodboldskole 2016 i samarbejde med Middelfart Sparekasse
For 5. år i træk afviklede SSK fodboldskole for
alle ungdomsspillere i klubben. Mere end 100 spillere og 40 frivillige var med.
Igen i år fandt fodboldskolen sted den 2. weekend
i juni måned.
Vejret var denne gang med os hele weekenden, og
alle nød solen og varmen.

lere og trænere forkælet med god mad og saftevand. Vi fik besøg af EfB’s Jeppe Højbjerg og Jerry Lucena, som skrev autografer og så kom HH
også lige forbi som forælder. Han fik også lov lige
at sætte en krusedulle og deltage i de forskellige
konkurrencer, som foregik i løbet af lørdagen.
Turneringen omfattede agilitybane, hårdeste spark
og pointmur. Det var HH, der sidenhen vandt turneringen for forældrene.
Vi fik også besøg af Tue Sørensen, der sørgede for
målmandstræning til vores målmandstalenter og så
var Maskotten Mulle igen på banen med is til alle.

Vi startede fredag kl. 15 hvor hver spiller fik udleveret spillertrøje, drikkedunk og en lækker fodbold.

Lørdag aften overnattede mere end 60 spillere i
hallen. De hyggede sig gevaldigt.

Herefter blev spillerne delt ud på hver deres hold landshold og fandt deres lands flag. Vi skulle
nemlig også på fodboldskolen have afviklet europamesterskaberne i Sønderris.

Ved søndagens europamesterskaber var der stor
spænding i finalerne. Nogle kampe blev afgjort i
straffesparkskonkurrence, mens andre blev vundet
med en smal 1-0 sejr.

Anført af Maskotten Mulle fra Middelfart Sparekasse trådte alle spillere ind i hallen til åbningsceremonien. Til klapsalver og navneopråb og efterfølgende opvarmning med Gymnastik Gitte kunne
fodboldskolen nu begynde.

Alt i alt endnu en fodboldskole med masser af fodbold, hygge både blandt spillere, trænere, hjælpere
og forældre. Tusind tak til alle, der medvirker på
den ene eller den anden måde i fodboldskolen.

De 4 træningspas blev afviklet med høj intensitet
og masser af sjov og hygge. Indimellem blev spil7
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Og også en meget stor tak til alle vores sponsorer. Middelfart sparekasse som hovedsponsor. Derudover
Det Faglige Hus, IAT, N & K spedition, Martinsen Revision, Lund Skilte og Valsemøllen.
Vi glæder os til SSK fodboldskole 2017 den 16.-18. juni 2017.
Torben - Thomas - Søren - Mikkel
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Sønderrisets skæringsdatoer for 2016:
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KONTAKT TIL SSK
Hvis du vil i kontakt med os af den ene eller den anden grund, så er vi aldrig længere væk
end ssk@soenderris.d – du kan også altid kontakte medlemsservice/administrationen rent
fysisk – se åbningstider på hjemmesiden – tryk på

HAR DU HØRT, AT…..
 SSK har mere end 150 frivillige, ulønnede hjælpere, trænere og ledere?
Herunder er der faktisk en hund…. Se andetsteds her i bladet.
 Flere af gymnastikafdelingens børnehold i vintersæsonen 2016/17 allerede blev
”udsolgt” i løbet af sommerferien…?
 De fleste af gymnastikafdelingens voksenhold er for helt ”almindelige” mennesker
uden krav til påklædning, form, udseende o.l. På et af vore hold har vi en gæv pige på
75 år, som startede for nogle år siden – nu vil hun ikke undvære motionen. Hun har
leddegigt mm., og kan ikke deltage i alle øvelser på helt lige fod – men så underviser
vore dygtige instruktører bare på flere niveauer… så der er udfordringer for både den
helt nye og den mere rutinerede, for den utrænede og den garvede, for den unge og
den gamle, for den nybagte mor og den nykårede bedstemor…. Så kom og prøv et af
vore hold… Der er plads til alle. Se programmet her i bladet.
 Vi desværre måtte aflyse Skt. Hans festen i år. Skal du være med til at arrangere det
næste år, så vi kan holde fast i traditionen?
 SSK’s egen fodboldskole igen i år var en gigantisk succes? I år var der igen deltagerrekord med 119 børn tilmeldt.
 Vores hjemmeside og dette blad bugner af tilbud til dig
og dine unger – det er bare med at vælge og komme af
sted – det giver god motion, kammeratskab, nye venner
osv. osv.
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Lige før sommerferien fik vi i SSK en sjov mail.
Den var fra Charlotte, som bor i Vædderens Kvarter. Charlotte har en boxer på 4 år, som er
fuldstændig vild med fodbolde – især SSK’s fodbolde.
Baja, som hunden hedder, kan lugte boldene på lang afstand, så nu ville Charlotte høre, hvor
hun kunne aflevere alle de bolde, som Baja havde fundet….
På en ”god” uge kan Baja i sæsonen sagtens finde op til 5 bolde, som hun med stor glæde slæber med sig hjem efter gåturen.
DET er da en fantastisk historie – og vi er meget glade for, at der er nogen, der finder og samler de vildfarne bolde
op, som ungerne åbenbart ikke altid får hentet igen.
Så tusind tak til Charlotte for historien og besværet – og tak til Baja – du er nu officielt en del af SSK’s korps af
frivillige. Du har fortjent et stort kødben, som vi håber, Charlotte køber til dig – ellers må du sende en besked til os
– så skaffer vi et til dig.
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SSK’s nye firbenede frivillige hjælper Baja har hørt og
set en del skriverier hen over sommeren.
Mange mener nemlig, at der ligger alt for mange
hundelorte rundt omkring på stier mm.
Der er naturligvis ingen tvivl om, at man som
hundeejer skal samle op efter sin hund. Punktum.
Når det er sagt, kan en enkelt høm-høm langt inde i et
buskads jo reelt ikke genere ret mange – og ret beset er
den jo væk igen efter et par uger… Men dem, der
ligger i græsrabatterne, på folks plæner, på
boldbanerne, på fortove osv. – ja, de skal naturligvis
samles op – det burde være indlysende.
Til gengæld – eller rettere samtidigt med – at man
brokker sig over hundeejere, kunne man med rette godt
se lidt på, hvor alt det affald, der ligger rundt omkring,
kommer fra…

Mon ikke de fleste er enige om, at de ikke kender
mange voksne, der går rundt på stierne og spiser
roulader, mens de drikker energidrik…
Og når man færdes i det område, der ligger mellem
skolen og Fakta, kan man tydeligt se, at mængden af
affald er markant større, når skolen er i gang.
Så opfordringen herfra skal lyde, at man lige endnu
engang vender denne adfærd med sine unger
derhjemme over middagsbordet. Måske skal man også
lige vende, at en roulade ikke er et godt alternativ til
madpakken.
Ved et privat initiativ er der blevet placeret en
skraldespand ved en af de dejlige bænke, vi har fået.
Herfra skal der lyde endnu en opfordring – nu til
lokalrådet og vore lokale politikere om at forsøge at
skaffe flere.

(PS – ovenstående er ikke nødvendigvis udtryk for
SSK’s officielle holdning – til gengæld er det min egen
personlige holdning…. Og hvem er jeg – ja, jeg er ansvarlig for annoncering mm i SSK, er hundeejer – og er
efterhånden rigtig skarp til at jonglere to hundesnore,
lorteposer, fundne dåser mm. På én gang. Janni K.)

Der er flasker og dåser, emballage fra kager, chips,
chokolade, roulader, cigaretter og meget mere…. Og
den slags efterladenskaber er et langt større
miljømæssigt problem end de irriterende, stinkende
hundelorte.
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Velkommen tilbage fra sommerferien!
SSK er nu klar til at byde dig velkommen til efterårets store program, som indeholder mange aktiviteter for både
store og små.
Kig rundt i bladet her – der er programmer for håndbold, fodbold og gymnastik, ligesom der er omtale af mulighederne inden for fitness, løb og livsstilsændring. Vi har også optrykt vores folder/brochure (bagsiden) – tag siden ud,
fold den sammen som en lille harmonika og hæng den op – så har du lige overblikket over det hele.
Ud over de viste programmer er der også SSK Spinning, hvor der køres for fuld kraft – se hjemmesiden for opdateret liste over de hold, der udbydes.
I SSK badminton er der mulighed for badminton med trænere for børn – samt motionsbadminton for voksne – læs
også på hjemmesiden herom.

Ingen sæsonstart uden nyheder!!
I gymnastikafdelingen er der i år nye tilbud for børn – så kig ekstra godt efter annoncen for denne afdeling – og læs
eventuelt endnu mere på hjemmesiden, hvor de enkelte hold er nøjere beskrevet.
Livsstilsafdelingen har også en nyhed til de voksne, der har gennemført første step, ”Sund Krop”.
Der arbejdes videre med det, man har arbejdet med på første step, ligesom der tilføres ny viden mm. Se omtale af
”Krop i balance”.

Hvad gør du nu?
Har du spørgsmål, kan du kontakte os via ssk@soenderris.dk eller ved at møde op i medlemsservice i åbningstiden
– fremgår også af hjemmesiden.

Alle medlemsskaber købes online på vores hjemmeside/onlineshop eller i medlemsservice.

Voksne bedes endvidere tilmelde sig på holdene.

Man er naturligvis velkommen til at komme og prøve først.
Generelt kan du følge med på hjemmesiden www.soenderris.dk/ssk eller en af de mange sider/grupper på facebook
- der sker tit noget, vi ikke kan nå at annoncere i trykte medier – men hjemmeside og facebook er opdateret hele
tiden.
Vel mødt til endnu en fantastisk sæson i SSK!
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SSK GYMNASTIK
børn
DAG

TID

BESKRIVELSE

Mandag 16.00-17.00 Mor/far/barn - drenge og piger 2-3 år sammen med en forælder
17.00-18.00 “Krudtuglerne” - drenge 4-6 år - et friskt drengehold
Tirsdag

16.00-17.00 Smårollinger - drenge og piger 1½-2 år sammen med en forælder
D
Vi tumler, leger, synger, danser, træner motorik mm.
NYHE
17.00-18.00 Leg og bevægelse - piger 4-6 år - et rent “tøsehold”
19.00-20.00 Rytmisk gymnastik/dans - piger og drenge 12-15 år
Vi laver også styrke/smidighedsøvelser

Onsdag

17.00-18.15 Spring/rytmisk hold for drenge og piger i alderen 0-3. klasse
17.00-18.00 Mor/far/barn - drenge og piger 2-4 år sammen med en forælder

Torsdag

16.00-17.00 Leg og bevægelse - piger 4-6 år - et rent “tøsehold”
17.00-18.00 “Rytmerødderne” - drenge og piger 6-9 år
Leg/dans/rytmegymnastik/styrke/balance

voksne
Mandag 18.00-19.00 Step - let øvet/øvet - der arbejdes med serier og koreografi
19.00-20.00 BodyPump - LesMills principper
Tirsdag

18.00-19.00 Powerhoop kombineret med styrketræning

Onsdag

18.30-19.45 Yoga

Torsdag

18.00-19.00 Stram op - muskel/styrketræning for alle

Alle hold foregår i gymnastiksalen på skolen
med undtagelse af springholdet onsdag kl. 17.00, som foregår i Sønderrishallen
Opstart uge 35
Tilmelding og betaling på vores hjemmeside: 				
http://soenderris.dk/ssk se efter
Eller kontakt os personligt, se åbningstider på hjemmesiden ved dette logo
Voksne bedes endvidere tilmelde sig på holdene efter køb af medlemskab
Spørgsmål sendes til ssk@soenderris.dk

NYHE

D

-Den billigste vej til en sund form-

Trænger du til at komme i form? Som kom til løbsopstart tirsdag den 13. september
kl 17.00, ved Sønderrishallen, Krebsens kvarter 72.
Løb er for alle; børn, motionister, den sociale, den seriøse og ham eller hende, som blot ønsker at
smide et par kilo.
Vi tilbyder hold til den, som aldrig før har løbet, til den øvede som gerne vil op og løbe sin første
halvmaraton eller blot forbedre sine løbetider.
Kom og løb med gratis de første 2 uger og se om løb er noget for dig. Herefter koster det den
nette sum af 120kr årligt. Passer opstartsdatoen dig ikke, kan du på et hvert andet tidspunkt
komme, vi skal nok få dig ind på et passende løbehold. Du betaler selvfølgelig fra den dato
indmeldingen sker og et år frem.

Vi håber på at se dig

-Løb er en del af fitness og holdtræning i SSK og er derfor gratis, hvis du er medlem af denne ordning. Vi løber alle
tirsdage/torsdage kl. 17.00 året rundt. Der starter nye hold op 2 gange årligt med 12 ugers professionelle
løbeprogrammer. Mellem programmerne vedligeholder vi vores form og deltager fælles i forskellige løb-

Sønderriset

Nyt fra ssk livsstil
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DB annonce
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Livsstilsændring
g
- vejledntilinet sundere liv

r
10 uge
rer
der ænd
dit liv

Først skal vi have defineret dine mål og skabt motivation - derefter skal du lave en kontrakt med dig selv.
Der skal ryddes op i dine skabe og i måden, du
spiser på, og du skal have kickstartet din krop.
I 10 uger er vi sammen, hvor du har fokus på dig
selv og dine mål.
Der er måske nogle uvaner, der skal brydes, og vi skal
have fokus på alt det, du vinder ved dette forløb.

Plan
ber.
Opstart 1. septem
kl. 18 -19:30
men hver torsdag
Vi mødes alle sam
e emner.
tale om forskellig
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+ tur til Fakta)
u 
Uge 7 (Fordøjelse
sttilskud)
u 
Uge 8 (Søvn og ko
stregistrering)
u 
Uge 9 (7 dags ko
g/opfølgning)
u 
Uge 10 (Afslutnin

u

Resultatet
af en usund livsstil,
er typisk vægtforøgelse, men
det kan også være manglende
energi i hverdagen.
Trangen til sukker har måske
taget over.

Sund og slank
e
d
å
m
e
d
e
f
n
e
d
å
p
-

Vær med i et forløb, hvor vi
kigger på opskrifter, træning
og madfordeling på din
tallerken og meget mere.

Tilmelding på
SSK online-shop

soenderris.dk/ssk
Har du spørgsmål:

livsstil@soenderris.dk

Find meget
mere info på
http://soenderris.dk/
livsstil/index.htm

NYT FRA SSK LIVSSTIL
2 nye tilbud inden for livsstilsændring/kostvejledning efterår 2016
”Sund Krop”
Nyt 10 ugers forløb.
Vi starter torsdag, den 1/9 2016 kl. 18.00-19.30
Vi arbejder med vand, sukkerafhængighed, kostsammensætning, forarbejdet mad, søvn,
varedeklarationer, træning og meget mere.
Vejning og kropsmåling. Opskrifter og portal med skriftlig materiale.

”Krop i balance”
10 ugers forløb for dig, der har gennemført kurset ”Sund Krop” og ønsker at arbejde videre.
Vi arbejder med selvindsigt, stress, hormoner, selverkendelse, celle, energi, kemi i mad og krop,
stofskifte mm.
Portal med skriftlig materiale.
Vi starter torsdag, den 1/9 2016 kl. 19.30-21.00

Begge kurser foregår i det nye lokale,
skyboksen, i Sønderrishallen.
Tilmelding skal være foretaget før første
aften – du får noget materiale tilsendt.
Se mere og udførlig info på
http://soenderris.dk/livsstil/index.htm

Sønderriset
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Personalet på Midtgård har nu afholdt deres
sommer ferie, og er vendt tilbage til dagligdagen. Ferie er jo rigtig dejligt, men det er nu også meget godt at komme tilbage til hverdagen,
hvor vi er i fuld gang med at forberede os til
alle de grupper, der er tilmeldt ture herude i
sensommeren og efteråret.

arbejde, se fårene blive klippet eller byg et fuglehus med DOF og en masse andre spændende ting.
Der vil være forskellige smagsprøver, og der kan
købes mad og drikke. Så husk kryds i kalenderen
d. 4 september.
I kan læse mere på vores hjemmeside:
www.midtgaard.esbjergkommune.dk.

Samtidig er vi også i gang med at arrangere vores
Høstmarked d. 4. september. Høstmarkedet holdes
flere steder i landet den dato, da det er i samarbejde med økologisk landsforening. Vi er dog den
eneste gård i denne landsdel der er med. Der vil
denne dag være mange aktiviteter for hele familien, på gården som alle vil være gratis at deltage i.
Kom og bliv gøgler for en dag med Fugl Fønix,
oplev Frank Skårup og hans falke, se jydehestene

Vores shetlænder hoppe Gina fik jo et hingsteføl
d. 29 maj, som har fået navnet Midtgårds Gorm.
Han er en frisk lille hingst, som fra dag et blev hele gårdens charmetrold. Gorm er nu blevet 10 uger
og er blevet temmelig fræk. Bare spørg Hanne,
som efterhånden har været udsat for megen sjov
”leg”. Men han er til stor fornøjelse for os og alle
vores besøgende, når han fræser rundt på marken,
mens han udføre akrobatiske spring. Eller når han

Sønderriset

forsøger at styre den store røde bold. To af vores høns har i år udruget tre kyllinger som går med deres
mødre i flokken. Den ene moskusand og påfuglen ligger på æg. Så vi håber der kommer lidt ællinger og
kyllinger der også. Hveden, havren og byggen som blev sået i Møffes gamle mark kommer fint, det gør
ukrudtet desværre også.
Signe Gorritzen/Hanne Lehmann
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GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato
19. juni

Guldager

Hostrup

10.30

26. juni

09.00

2. juli

3. juli

Præst
MPF

10.30

Guldager Kirke

Bemærkninger
4. s. e. trin.

BB

5. s. e. trin.

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

10.30

MPF

6. s. e. trin.

Sognepræst
Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
75 11 60 30

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

Kirkekontoret
10. juli

10.30

17. juli

10.30

24. juli

ingen

09.00

MPF

7. s. e. trin.

MPF

8. s. e. trin.

ingen

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
31. juli

09.00

6. aug.

10.30

7. aug.

10.30

14. aug.

10.30

09.00

10.30

BB

10. s. e. trin.

BB

Dåbsgudstjeneste

BB

11. s. e. trin.

BB

12. s. e. trin.

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
21. aug.

09.00

28. aug.

10.30

10.30

BB

13. s. e. trin.

MPF

14. s. e. trin.

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt
MPF: Mette Præstegaard Friis
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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.

På alle voksenhold kan du også
benytte denne 149,- kr’s ordning.

Der arrangeres et stort fælles
”Sønderrisløb” ultimo august i
forbindelse med Sønderrisdagene.
Her inviteres egne medlemmer, men
også andre må deltage.

Vi løber tirdag og torsdag kl. 17.00.
Distancerne vil være afpasset
deltagerne 3, 5, 7 og 10 km samt
halvmarathon.

Løbehold på alle niveauer. Der starter begynderhold op
hvert 1/2 år.
pr. måned
uden binding, fri træning.

SSK Online-shop

Efter
indmeldelse
modtager du en vn
erna
e-mail med brug du så
m
so
d,
og passwor
mefra til
kan bruge hjem oke
at booke og afbo ld
dig på alle de ho
du ønsker

soenderris.dk/ssk

E-mail: ssk@soenderris.dk

SSK’s medlemsservice finder du i foyeren ved Sønderrishallen.
Åbningstider ses på soenderris.dk/ssk

Att.: Formand Inge Hansen
Krebsens Kvarter 72 · 6710 Esbjerg V.

Sønderris Hallen

Sønderris Sportsklub

KONTAKT:

• Via SSK’s medlemsservice i hallen

soenderris.dk/ssk  SSK OnlineShop

• Via selvbetjening på

Tilmelding/Betaling:

Indmeldelsesgebyr Kr. 100,Dørbrik Kr. 100,-

Træn på alle vores hold indenfor gymnastik, indoor cycling,
løb, fodbold samt fri træning i Fitness lokalet.

Kr. 149,-

Automatisk betaling via dankort:

PRIS:

Der tages forbehold for evt. ændringer eller trykfejl. Vers. Marts 2015

,9
Kprr.. m14
å n ed

Tilbud
til voksne

