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2016 er ved at nå sin ende. Når man bladrer årets
’Sønderriset’ igennem, får man indtryk af at vi har en bydel,
der udvikler sig og trives med mængder af lokale initiativer.
Mange gode kræfter, både på skolen, i foreningerne, i kirken
og på institutionerne arbejder for at gøre området til en perle
i Esbjerg. Alle I driftige igangsættere — hvor er det dejligt, at
I således ofrer jeres energi i de mange forskellige fællesskaber, I indgår i. Jeg håber at den kultur I derved skaber kan
bæres videre, også i næste generation.
Med disse ord vil jeg gerne på redaktionens vegne ønske alle interessenter en glædelig jul og et godt nytår!
->bee

Forsiden: I forbindelse med de mange ud-af-huset aktiviteter i uge 40 var Aura-skolens Sønderris-elever på 5. årgang bl.a. på besøg på Esbjerg Politigård. De fik indblik i et utroligt
spændende og vigtigt arbejde.
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Shakespeare Works
Af Lisbeth Kodal

Teater på engelsk var på skemaet torsdag den 13.10,
hvor 9.A og 9.B på Auraskolens afdeling Sønderris
havde besøg af skuespiller, Kieron Jones. Stykket hed
Shakespeare Works. Alle elever blev inddraget i forestillingen – hvilket afstedkom smil på alles læber.
Eleverne havde inden forestillingen undersøgt forskellige fakta om Shakespeare; f.eks. When was Shakespeare born? - Where did he live? - What did his father
do for a living? How old was he when he started / finished school? – Where did he go to become a famous
writer and director?

nem hele historien, og jeg følte, at
vi hele tiden var en del af forestillingen.
Jeg synes, det var en rigtig god måde at lære på. Folk fulgte mere med,
da vi blev mere involveret. Jeg synes også, det var rigtig godt, at
Kieron var englænder. Vores eneste
mulighed for at følge med og deltage
var at lykke til og snakke engelsk,
hvilket også var lærerigt.

Sofie Amalie Møller fra 9.B har
skrevet denne anmeldelse:
Torsdag den 13. oktober, havde vi
besøg af Kieron Jones, en Shakespearian skuespiller, som præsenterede noget skuespil med os på 9. årgang. Vi brugte den lille gymnastiksal og fik den indrettet som The
Globe Theatre i London.
Kieron Jones ville spille Romeo og
Juliet for og med os. Mens han fortalte og spillede, sørgede han hele
tiden for at involvere os, så vi
blev en del af stykket. Vi kom igen3
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Nye parkeringspladser ved Solstrålen
Tirsdag d. 8 November er de påbegyndt etableringen af
20 parkeringspladser ved Tvillingernes kvarter.
De forventer at de står klar d. 9. december alt efter vejret. Vi glæder os rigtig meget til at få disse.
Udover de 20 parkeringspladser vil der stadig være et grønt område.
Gitte Søndergaard

Hver torsdag kl. 10
Mødested: Sognehuset, Krebsens Kvarter 74
Gå med en tur i Sønderris og nyd naturen her.
Alle kan deltage. Moderat tempo.
Ingen tilmelding. Bare mød op.
Tovholder:
Inger Jensen
Tlf. 51765080

4

Sønderriset

NYT FRA SSK HÅNDBOLD

SSK håndbold kampprogram,
Sønderrishallen frem til jul
Dag

Dato

Kl.

Tor

24-11-16

Tor

Række

Hjemmehold

Udehold

18:30 U-12 Pige A

Sønderris Sportsklub

Team Esbjerg HK

24-11-16

19:15 U-18 Piger A

Sønderris Sportsklub

Hvide Sande KFUM

Søn

27-11-16

09:55 U-10 Pige C stævner

Sønderris Sportsklub 2

Bryndum Sogns G&IF

Søn

27-11-16

10:30 U-10 Pige C stævner

Varde HK 2

Kvaglund IF

Søn

27-11-16

11:05 U-10 Pige C stævner

Varde HK 2

Sønderris Sportsklub 2

Søn

27-11-16

11:40 U-10 Pige C stævner

Team Helle Håndbold 2

Bryndum Sogns G&IF

Søn

27-11-16

12:15 U-10 Pige C stævner

Kvaglund IF

Team Helle Håndbold 2

Søn

27-11-16

13:00 Serie 3 Damer

Sønderris Sportsklub

Team Helle Håndbold 3

Søn

27-11-16

14:00 U-12 Pige B

Sønderris Sportsklub 2

Team Esbjerg HK 3

Søn

27-11-16

14:45 U-12 Pige A

Sønderris Sportsklub

Vejle Håndbold Klub

Søn

27-11-16

15:30 U-14 Pige B

Sønderris Sportsklub

Folding-Brørup HK

Søn

27-11-16

16:15 U-12 Pige C

Sønderris Sportsklub 3

Gram Idrætsforening

Man

28-11-16

19:15 U-12 Pige C

Sønderris Sportsklub 3

Varde HK 2

Tor

01-12-16

19:15 U-16 Piger A

Sønderris Sportsklub

Bramming G & IE

Tor

08-12-16

20:15 U-18 Piger A

Sønderris Sportsklub

Rækker Mølle Håndbold

Søn

11-12-16

10:30 U-14 Pige B

Sønderris Sportsklub

DUH, Esbjerg 3

Søn

11-12-16

11:15 Serie 3 Damer

Sønderris Sportsklub

Varde HK 2

Søn

11-12-16

12:15 U-16 Piger A

Sønderris Sportsklub

DUH, Esbjerg 2

Søn

11-12-16

13:15 U-12 Pige B

Sønderris Sportsklub 2

SGI-Håndbold, Esbjerg

Søn

11-12-16

14:00 U-12 Pige A

Sønderris Sportsklub

Vinding SF

Kom op i Sønderrishallen og støt
de lokale håndboldhold til deres turneringskampe!!
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TRILLE TROLLE – Nyt tilbud hos SSK håndbold
Vi har stadig plads til flere på dette hold……
Trille Trolle er et tilbud om håndbold for de mindste – nemlig U4 (4-årige), hvor forældre/bedsteforældre
er med børnene på gulvet.
Et træningstilbud hvor motorik, bold og begejstring er i højsædet.
Der trænes hver torsdag kl. 16.15 til 17 i Sønderrishallen.
Gina Langelund er sammen med 2 unge hjælpere trænere på holdet.
Kom og prøv…!
Spørgsmål kan rettes til sskhaandbold@soenderris.dk

NYT FRA SPINNING

Yderligere info kan findes på hjemmesiden: soenderris.dk/ssk eller FB siden: SSK
Indoor Cycling.
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Ugedag

Tidspunkt

Holdbeskrivelse

Instruktør

Mandag

17:00 – 18:00

Øvet/Puls

Henrik

Tirsdag

17:00 – 18:00

Øvet

Kim/Leif

Onsdag

19:00 – 20:00

Let Øvet/Øvet

Steven

Torsdag

17:00 – 18:00

Begynder / Let Øvet

Daniel

Søndag

10:00 – 11:00

LetØvet/Øvet

Niels

Sønderriset

MERE NYT FRA SPINNING

Vi har fået uddannet en ny instruktør, som præsenterer
sig således:

Jeg hedder Daniel, og er en ung mand med en
masse god energi.
Al den energi har jeg tit drømt om at give videre
til andre gennem en god spinningstime.
Med min erfaring fra tidligere spinningstimer og
landevejscykling er jeg sikker på, at jeg kan give
gode og hårde oplevelser på cyklen.
Min musiksmag er bred, og det er alt 60'er, 70'er,
80'er, og helt bestemt 90'erne.
Men også til hård metal, og den nye pop.
Jeg er god til at snakke, og vil gerne give alle meget opmærksomhed og en god oplevelse.
Jeg er 30 år gammel, bor sammen med Sofie og
vores søn, Bertel, som blev født tilbage i februar.
Jeg er marketingsstuderende med et studiejob,
hvor jeg har meget frihed til at bestemme arbejdstider.
Jeg går meget op i motion, dog er det ikke blevet
til så meget i år, pga. motivation og det lille ny
familiemedlem...
NU skal jeg i gang - instruktør uddannelsen er
bestået - så fremover sidder jeg klar hver torsdag
kl. 17-18 i spinnings lokalet i Sønderris Sports
Klub. Jeg vil med glæde tage imod dig, uanset om
du er nybegynder eller har kørt i flere år, så vi ses
om torsdagen til fede timer, hvor vi skal mærke
kroppen blive brugt.

Så kom og prøv en fantastisk form for motion, hvor der brændes
kalorier og erhverves god kondi.
Du kan altid få en gratis prøvetime eller to, før du beslutter dig.
Se side 6 her i bladet for det fulde program i afdelingen.
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Nyt fra SSK FODBOLD
SENIOR

OPRYKNING TIL SERIE 3
Der er gang i senior fodbolden i Sønderris, og der
kommer stadig flere til.
Sæsonen er netop afsluttet for vores senior spillere
i SSK, og sæsonen er gået over al forventning.
Vores 1. hold gik ubesejret igennem deres serie 4
pulje og sluttede som nr. 1, hvilket resulterede i en
flot oprykning til serie 3.
Efterårets sidste hjemmekamp mod Varde blev
overværet af mange lokale fra Sønderris, og dem,
som valgte at troppe op på en flot efterårsdag med
solskin, fik en meget underholdende og intens
fodboldkamp at se. SSK skulle som minimum
have det ene point med fra kampen for at være
sikre på 1. pladsen i gruppen - og heldigvis med en
sen udligning i slutminutterne kunne jublen bryde
løs.
I forårssæsonen rykkede vores 2. hold op i serie 5
og spillede sig i denne sæson til en flot 4. plads i
deres pulje.
I senior afdelingen er der efterhånden 50
medlemmer, og vi håber at se mange flere nye
8

ansigter i klubben til næste år, så konkurrencen om
pladserne kan blive skærpet.
Vi er en klub, som vægter det sociale højt, og man
bliver som nyt medlem af klubben altid godt taget
imod.
Når vi kigger frem mod næste sæson er
ambitionen, at vi skal have flere spillere til
klubben og spille med i den sjove ende i vores
respektive puljer.

De bedste hilsner, senior ansvarlig
Kasper Sørensen

Sønderriset

HAR DU HØRT, AT…..

Hvis der er noget galt med gadelys, så fejlmeld
på denne adresse:
www.elcon-as.dk/elcon/om-elcon/kontakt/
fejlmelding/

·

·

·

·
·

·

Nu er mørket over os, og skulle du opdage noget rundt omkring i bydelen, du gerne vil have
gjort noget ved, har du følgende muligheder:

Det er snart jul !!!
Håber, du er klar til vores juletræsfest –
og at du har fået fat i en af de mange julekalendere, der er blevet solgt af vore børn.
Hvis ikke, kan du prøve at kontakte medlemsservice – de har et eventuelt restlager
liggende til salg.

Hvis der er noget med huller i veje eller på stier, beplantning, der dækker for skilte eller udsyn eller noget helt tredje, kan du altid sende
en mail til: vejogpark@esbjergkommune.dk –
beskriv din sag præcist og udførligt – så sender
de din mail videre til rette vedkommende.

Vi har nu 2 hold BodyPump i gymnastik.
Kig ind på hjemmesiden og se programmet. http://soenderris.dk/ssk/gymnastik/
gymnastik-side.as

KONTAKT TIL SSK

Vores hjemmeside 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.

Hvis du vil i kontakt med os af den ene eller
den anden grund, så er vi aldrig længere væk
end ssk@soenderris.dk – du kan også altid
kontakte medlemsservice/administrationen
rent fysisk – se åbningstider på hjemmesiden
– tryk på

SSK bruger Facebook rigtigt meget? Stort
set alle afdelinger har sider eller grupper –
mange hold har det samme. Det er fremragende til de hurtige, daglige beskeder…
spørg din træner eller træningsmakker
herom.

SSK’s hjemmeside er – på trods af brugen
af Facebook – stadig vores vigtigste informationskilde, og den er altid opdateret og
ajour.
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NYTÅRSMARCH I SØNDERRIS

Lad os mødes igen
i år til nytårsmarch
i Sønderris.

Vi starter turen fra
Sønderrishallen,
hvorfra vi vil tage
os en frisk travetur
sammen med familie,
venner, naboer
og hunden (husk den
skal være i snor).

”VI GENTAGER SUCCESEN
FRA TIDLIGERE ÅR”
Tid: Søndag den 1. januar 2017 kl. 13
Mødested: Udenfor Sønderrishallen, 		
Krebsens kvarter, Sønderris
Vi vil gå en tur i Sønderris området
- længden afhænger af vejret (ca. 3-4 km).
Efter gåturen, hvor vi har fået en masse dejlig frisk
luft og snak, vil vi slutte af med lidt varm suppe
i foyeren ved hallen.
Turen og suppen er gratis. Øl og sodavand kan købes.
Tilmelding: Det vil være rigtig dejligt,
hvis du/I vil give os besked, så vi er sikre på,
at der er suppe nok til alle.
Skriv til: ssk@soenderris.dk med overskriften
”Nytårsmarch” eller send en sms til 22 42 23 99.

Vel mødt – og vi ses forhåbentligt
Sønderris Lokalråd
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"Zumba® instruktør"
til vores team af frivillige i Sønderris Sportsklub

Vores gymnastikafdeling mangler nu en ny certificeret zumba® instruktør.
OM ”JOBBET”:
•	Du elsker at bevæge dig i højt tempo til lækker musik
• Du elsker at formidle livsglæde til deltagerne på dit hold
•	Du bliver en del af en velfungerende afdeling i en
velfungerende klub
• Du får stor indflydelse på dit ”job”
• Du får omkostningsgodtgørelse og tøjpakke
•	Er du ikke allerede zumba instruktør, betaler vi
uddannelsen

Hvis du vil søge jobbet, eller vil have svar på nogle
spørgsmål inden, så kontakt os via ssk@soenderris.dk. Vi
kan tilbyde en kontakt til vores tidligere instruktør, hvis det
ønskes.
Kender du os ikke rigtigt (endnu)?
Så kan du se mere på www.soenderris.dk/ssk

Sønderriset

’Bendula’s kagekonkurrence den 6. november blev en dejlig begivenhed.

Der var indleveret fantastiske kager fra gæsterne,
dommerne Pia og Mimmi smagte og kiggede sig
frem til et par vindere mens Sønderrisskolens kor
sang og Heidi viste billeder og fortalte om projekterne, som foreningen har gang i i Gambia.
Da vinderne af kagekonkurrencen var annonceret,
kunne gæsterne ellers købe og smage på alle lækkerierne, mens der solgtes lodder til det amerikanske lotteri. Der var hyggelig spænding ved trækningen af gevinsterne, og mange blev glade, når
lykken tilsmilede dem.
Bendulas bestyrelse smiler også efter den meget
fornøjelige eftermiddag — der kom godt 6000 kr i
kassen, det er vi meget glade for. Tusind tak til både bagerne og gæsterne for den gode opbakning !
->bee
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I haven ligger der et tykt tæppe af blade,
der her til morgen er dækket af rimfrost.
En kold men smuk morgen at møde ind
til. Vinteren og julen står snart for døren….
….hvilket betyder at dyrene på gården ændrer adfærd. Vi fodrer nu dyrene med stråfoder og tilskudsfoder, de kan ikke selv finde foder på foldene. De sætter mere pels og vil oftere være mere i
deres halmstrøede huse, hvor de sover meget af
tiden. Hvis de havde levet vildt ville de gå på stør14

re arealer og finde frø fra de forskellige træer i
f.eks. skovene, de ville bygge reder og sove tiden
væk.
Midtgårds faste havebørn, og de mange endagsbesøgende har høstet de sidste afgrøder i haverne.
Smagsløgene blev afprøvet til rødbedefestivallen,
og de forskellige supper som blev tilberedt i efteråret. Det har været en fornøjelse at se børnenes
interesse og nysgerrighed i projektet. Haverne er
nu afsluttet og gjort klar til vinteren.

Sønderriset

Volieren er blevet gjort vinterklar med plader på
siderne. Pladerne er sat op for at fuglene ikke får
træk. Om vinteren fodres de ligeledes med vildtfoder, som indeholder en del mere fedt.

Lam og grise er nu slagtet og alle er afsat. Husk
det er muligt at blive skrevet op til kød, ved at sende en mail til hakj@esbjergkommune.dk .
Vædderen ”Bastian” er kommet ind til fårene. Bastian kommer fra Sønderho, hvor han er født og
opvokset ved uldsnedkeren Lis.

De skotske Højlands kvæg er hentet hjem til bondemanden Søren Brydsø. De forventes at komme
igen næste sommer. Vi have fornøjelsen af at have
dem her da de 3 køer kælvede. 3 fantastiske tyrekalve kom til verden i vores eng. Desværre var
september meget varm og fluerne stortrivedes. Det
betød at den ene kalv blev angrebet af spy, hvilket
desværre ikke er unormalt. Hvis kalven ikke kommer i hurtig behandling vil den desværre dø af det.
Heldigvis kom Søren forbi og fandt den noget afkræftede kalv. Søren tog koen og kalven med
hjem, og de har det begge godt og trives. Køerne
dækker deres kalve af, hvilket kan gøre det svært
at finde dem. Det første stykke tid efter kælvningen dier kalven kun en til 2 gange i døgnet.

Møffe slapper af og nyder livet, mens hun venter
på ornen Kristian. Kristian kommer fra Vorbasse,
men han er sjældent hjemme da der er mange søer
at bedække.
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DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

Glædelig jul
Spejderne og BaptistKirken indbyder til Adventsarrangement

Søndag den 27. november kl. 13.00

med Adventsgudstjeneste, hygge og juledekorationer.
Alle er velkomne denne dag.
Spejderne holder juleferie, men starter igen onsdag den 4. januar
Du er også velkommen til at prøve om det´
- at være spejder er noget for dig.
HVER ONSDAG fra 18.00—19.00
fra 4/5 år—0. klasse i Klyngen
fra 1.-3. klasse i Flokken

Næste FamilieSpejd for hele familien
Ring 27821524 for næste dato

Vi ses !
PS.- forældre
passes i
forældrecaféen
http://esbjerg1kreds.dk

Hver ONSDAG aften kl. 18.00 – 19.00 i ”Nøglen” på Ravnsbjergvej 6 ved Midtgård
Vil du vide mere kan du også ringe til Kredsfører Christina Mejer Friis tlf. 2225 3944

Baptistkirken i Esbjerg indbyder til Gudstjeneste
I ”Nøglen” Ravnsbjergvej 6, Sønderris
Søndag den 27. november kl. 13.00 : Adventsgudstjeneste - Laila Ravn
Søndag den 4. december kl. 10.30 : Gudstjeneste - Jørn Rørholm
Søndag den 11. december kl. 10.30 : Gudstjeneste- Laila Ravn
Søndag den 18. december kl. 10.30 : Gudstjeneste - Frank Korsbro
Lørdag den 24. december kl. 14.00 : Juleaftens Gudstjeneste - Benny Klarholt
Søndag den 25. december og 1. januar 2017 : Ingen gudstjeneste
Søndag den 8. januar kl. 19.00 : Evangelisk alliance hos Frelsens Hær, Skolegade 55
Søndag den 15. januar kl. 19.00 : Evangelisk Alliance i Metodistkirken, Norgesgade 38

Yderlige oplysninger gives gerne hos
Menighedsrådsformand Laila Ravn på Tlf. 4157 6710

Sønderriset

Onsdag den 7. 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.

Traditionen tro synger vi julen ind i Guldager Kirke onsdag den 30. november
kl. 19.00.
Efter vi har sunget, går vi i forsamlingshuset, hvor der vil blive serveret kaffe,
sodavand og kage.
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Gudstjenesteliste for
Guldager og Hostrup
Dato
13. nov.

Guldager
Ingen

Hostrup
10.00

Præst Bemærkninger
BB

25. s. e. trin.
Højskoledag

20. nov.

10.30

27. nov.

10.30

09.00

MPF

Sidste s. i kirkeåret

BB

1. s. i advent

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

3. dec.

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

4. dec.

10.30

BB

2. s. i advent

11. dec.

09.00

MPF

3. s. i advent

10.30

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

18. dec.

10.30

BB

4. i advent

Karina Bøje Jensen
 50 93 33 27
organist@guldagerkirke.dk

Graver

24. dec.

14.30MPF

14.30 BB

Juleaften

16.00BB
25. dec.

10.30

09.00

MPF

Juledag

Søren Brydsø
 75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk

Sognehuset

Krebsens Kvarter 74
Sønderris
26. dec.

10.30

BB

2. juledag

Kirkelige handlinger

Aftale om dåb, bryllup og
begravelse træffes ved henvendelse til Kirkekontoret
1. jan.

16.00

BB

Nytårsdag

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

Et stort menneske i en lille krop.
Det var hvad præsten kaldte vores mor ved hendes bisættelse d. 19. oktober.
Birthe Hein, Vædderens Kvarter 256, sov stille ind sent mandag aften d. 10. oktober.
Vi vil gerne sige tusind tak for blomster, kærlige tanker og deltagelse ved bisættelsen.
Samtidig takker vi for den omsorg, vi ved vores mor fik hos jer i Sønderris.
Nogle af hendes sidste tanker gjaldt da også jer - vi skulle hilse mange gange.
Med kærlig hilsen
Bente, John, Anne, Leif og Inge

'Sønderriset' er udkommet i Esbjerg-bydelen Sønderris i 28 år - altså siden 1988. Bladet uddeles gratis til samtlige
husstande i området. Det vil sige at ca. 1500 hjem får og læser bladet. Elever på Auraskolens Sønderris-afdeling,
som ikke bor i Sønderris, får bladet gennem skolen.
Hvem udgiver bladet?
Bladet bliver til i et samvirke mellem Auraskolens Sønderris-afdeling, Sønderris Lokalråd, den lokale sportsklub SSK,
Guldager Kirke og sognets menighedsråd, Daginstitutionen 'Galaksen', samt Baptistspejderne, som holder til i tæt naboskab med Beboerhuset Midtgård, som også er bidragydere. Peter Hundebøll er ansvarshavende redaktør.
Hvordan får man materiale med i bladet - fx en annonce?
Hvis man ikke er tilknyttet nogen af ovennævnte interessenter, som betaler for fremstillingen af bladet, skal man henvende sig til Peter Hundebøll pr. e-mail, hvis man ønsker materiale optaget. Han vil kunne afgøre om materialet er
egnet til netop vores blad, og han vil kunne oplyse dig en evt. pris på hvor meget det vil koste dig. Skriv til peter.hundeboell@skolekom.dk
Hvad koster det at få noget i bladet?
2016‐priser for indlæg/annoncering: 1025 kr. for en fuld side, 585 kr. for en halv side og endelig 370 for en kvart side +
moms.
Tekst- og billedmateriale til bladet sendes til soenderriset@soenderrisskolen.dk som word-filer, jpg-filer og/eller pdffiler
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Sønderriset

’Havebørn’ lærer om jorden og livet og maden ved at arbejde med jord,
planter og dyr på Midtgård.
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